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APRESENTAÇÃO

N

a apresentação do volume 2 da Revista da Escola Superior da Magistratura “Desembargador
Almir Carneiro da Fonseca” - ESMA, Direito,
Política e Desenvolvimento, dando cumprimento às recomendações do Regimento Interno da
academia, entre as quais se inclui a de divulgar
trabalhos científicos elaborados pelos seus alunos magistrados, servidores, candidatos à magistratura, docentes ou discentes e intelectuais,
que tenham conteúdo científico relevante, e
disponibilizá-los para a comunidade jurídica,
de modo a disseminar, cada vez mais, cultura,
conhecimento e valores éticos, de estimular a
pesquisa, sempre voltada para o aperfeiçoamento
do corpo técnico profissional, a Diretoria da
Escola também reiterou o compromisso de manter em dia a periodicidade anual da publicação
deste importante veículo de conhecimento científico.
Durante o último ano da publicação do
volume 2, que ocorreu quase 10 anos depois do
volume 1, foi bastante significativo o aumento
da produção literária acadêmica, através da
participação efetiva de novos magistrados, alunos, servidores e colaboradores externos, condu-
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zindo a publicação a um nível de qualidade que
nos autoriza a afirmar que estamos no caminho certo com os nossos propósitos de difundir e
fazer crescer cada vez mais a participação do
mundo jurídico na formação acadêmica dos nossos jovens.
Neste volume, pode-se constatar a relevância desta afirmação, pois foi bastante exigente e
criteriosa a seleção das matérias oferecidas à
publicação, repetindo-se os cuidados com a qualidade da escrita e do conteúdo da decisão judicial selecionada, dos artigos e trabalhos de pesquisas dos alunos e colaboradores, que fazem a
edição deste número.
A todos, em especial aqueles que habitam
o mundo jurídico, quer seja pela atuação direta
nas unidades judiciárias de primeiro e segundo
graus, no exercício da cátedra e em todos os segmentos de defesa social e humana, reitera-se o
compromisso da Direção da Escola e da Revista, bem como de todos quantos fazem as suas
equipes administrativa e acadêmica, de prosseguir no caminho que leva à melhoria permanente da pesquisa e da produção cultural.
Desembargador Marcos Cavalcanti
de Albuquerque – Diretor

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

Artigos

13

14

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

Dano moral coletivo na visão
da Declaração de Voto Vencedor
na Primeira Câmara Cível estendida
do Tribunal de Justiça da Paraíba
DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
As regras de acolhimento de matérias para publicação
nesta Revista são claras e procuram aperfeiçoar cada vez mais
a qualidade dos artigos selecionados, de modo a proporcionar
aos seus leitores o que há de melhor em matéria de direito, de
formação acadêmica, de julgamentos e decisões judiciais, de
literatura, educação e cultura.
Esta talvez seja a razão da grande aceitação de suas edições, que vem recebendo conceito de excelência por parte da
crítica especializada, por encontrar pertinência dos temas com
os objetivos a que se propõe.
Na análise dos assuntos que se inserem nas áreas de interesse da Revista da ESMA, que contemplam também artigos
sobre julgamentos e decisões judiciais, foi acolhida a proposta
de publicação integral de uma declaração de voto proferido em
julgado da 1ª Câmara Cível Estendida, do Tribunal de Justiça
da Paraíba, pela temática que tem despertado o interesse de
toda a sociedade, por envolver segmentos que gozam de elevado respeito e representam secular e historicamente um dos pilares mais sólidos da formação moral dos povos.
Trata-se de declaração de voto vencedor, extraído do julgamento nos autos de Apelação Cível, de decisão colegiada
que manteve a sentença de primeiro grau, em ação civil pública, de iniciativa do Representante do Ministério Público, atuante na Comarca de Jacaraú, neste Estado, visando a compelir
a Mitra Diocesana da Paraíba a pagar indenização por dano
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moral coletivo, sob alegação de que um dos seus padres teria
mantido relações sexuais com 10 adolescentes, quando no exercício de seu sacerdócio naquela comunidade católica.
Longe da unanimidade, a definição jurídica do dano moral
coletivo é objeto de grandes embates entre os profissionais do
direito, pela sua semelhança com outros institutos e pela possibilidade de gerar graves prejuízos financeiros para aqueles que
tem reconhecida sua culpa.
No caso a seguir, acompanhando divergência instaurada
a partir do voto do eminente Doutor Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para composição da Câmara, na nova sistemática instituída pelo Código de Processo Civil em vigor desde o
ano de 2015, substituindo o velho Recurso de Embargos Infringentes, que desapareceu da ordem jurídica brasileira para lugar
à Câmara Estendida, em julgamento do caso concreto, manteve, por maioria de seus integrantes, a sentença do Juízo primevo, acompanhando o autor da declaração de voto vencedor —
o Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
Os fundamentos da decisão são no sentido de afastar a
existência do dano moral coletivo, sob o argumento de que a
hipótese dos autos pode até configurar crime, mas não passa de
lesão a direitos individuais, pertencente às próprias órbitas jurídicas dos jovens ofendidos.
Em outras palavras, “no Direito brasileiro, no campo da Responsabilidade Civil inexiste norma que tutele a sociedade coletivamente
de escândalos, de decepções ou de ficar estarrecida diante de danos sofridos por indivíduos. Caso prevalecesse entendimento contrário, o dano
moral ou extrapatrimonial coletivo estaria presente em um sem-número
de hipóteses que chocam a sociedade diuturnamente, vulgarizando-se o
instituto jurídico concebido para reparar danos reais à sociedade”.
Assim, pela relevância da matéria, pelo conteúdo da jurisprudência coletada e pela riqueza e complexidade da doutrina relativa a sua interpretação, é que a Revista da ESMA,
“Direito, Política e Desenvolvimento” traz, na íntegra, a seguir, a declaração de voto vencedor em referência, resultante
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do julgamento em disceptação, no intuito de contribuir para o
enriquecimento do debate relativo às grandes questões do Direito brasileiro.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Cível nº. 0001485-44.2014.815.1071
Relator: Desembargador José Ricardo Porto
Vogais: Desembargador Leandro dos Santos, Juiz Convocado
Aluízio Bezerra Filho, e convocados para o quórum estendido, o Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, e, o Desembargador
Saulo Henriques de Sá e Benevides ambos da 3ª Câmara Cível.
Apelante: Ministério Público do Estado da Paraíba.
Apelada: Mitra Arquidiocesana da Paraíba – Advogados: Dr.
João Agripino de
Vasconcelos Maia, OAB/PB nº 917 e OAB/DF nº 482-A, e,
Dr. Lucas Furtado
de Vasconcelos Maia, OAB/DF nº 35.229.
RELATÓRIO
Cogita-se de Ação Civil Pública movida pelo douto Parquet
do Estado da Paraíba, objetivando uma indenização financeira a
título de Dano Moral Coletivo, contra a Mitra Arquidiocesana da
Paraíba, por motivo de um Padre haver mantido relações sexuais
com 10 (dez) menores adolescentes, sendo que todos eram maiores de 14 (quatorze) e menores de 18 (dezoito) anos de idade.
A parlenda transitou na coestaduana Comarca de Jacaraú,
onde a douta Juíza de Direito daquela comuna, após farta instrução processual, houve por bem julgar improcedente a lide, pois a
seu sentir não se configurou o dano moral acoimado de coletivo, o
que deu lugar à interposição do presente Recurso de Apelação,
vindo o recurso vertical, aportar no expediente desta Augusta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Paraibano.
Após alguns adiamentos, iniciou-se o julgamento do recurso apelatório em que o Eminente Relator, Des. José Ricardo Porto em brilhante e substancioso voto deu provimento ao
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apelo ministerial e condenou a Mitra Arquidiocesana da Paraíba, ao ressarcimento de reparação moral, por dano coletivo,
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no que foi acompanhado pelo primeiro vogal, Des. Leandro dos Santos.
O terceiro vogal Juiz Convocado Dr. Aluízio Bezerra Filho,
abriu divergência de seus pares, cogitando também valorosa tese
de que não se configurou o Dano Moral Coletivo, em não menos
festejado voto contrapondo-se aos demais Juízes deste Tribunal.
O Egrégio Relator, retratou os fatos ocorridos na cidade
de Jacaraú, de encontros libidinosos em sexo grupal, inclusive
descrevendo cenas de fetiche, orgias, masoquismo e até sadomasoquismo, atos e condutas típicas dessa modalidade de sexo
grupal, que, entretanto, não se coadunando com os princípios
do comportamento tradicional, exsurge previsível numa arena
de perversão desse tipo nada convencional de atividade sexual.
Votando o apelo, o sempre Ilustrado Relator, alude a
manifestações doutrinárias e jurisprudenciais, agasalhando-se
em seus fundamentos judiciosos, para, enfim, prover o apelo
ministerial, reformar o édito judicial comarcão, e aplicar uma
indenização à apelada a título de Dano Moral Coletivo, no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Eis a controvérsia a ser dirimida na nova sistemática da
denominada Câmara Estendida, criação do Código de Processo Civil, vigorante a partir do ano de 2015, em substituição ao
vetusto Recurso de Embargos Infringentes, o qual desapareceu
da ordem jurídica judiciária brasileira, diante dessa inovação.
É o relatório.
VOTO
Os fatos e a sentença
A ínclita magistrada da Comarca de Jacaraú, em sua sentença aludiu a fundamentos que vale agora repetir, senão vejamos:
“Em que pese nenhum dos adolescentes terem sido ouvidos
na instrução criminal, não restam dúvidas de que o Padre José
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Adriano da Silva, atraia adolescentes para a casa paroquial,
mediante a oferta de bebida alcoólica e, após o consumo, estimulava-os a manterem consigo relações sexuais, pagando variavelmente determinada quantia em dinheiro”

É bom repetir o que disse a juíza na sentença, por importante como prova em juízo: “nenhum dos adolescentes foi ouvido em
juízo”. O que quer dizer isto? Não é outra coisa senão uma lesão
ao devido processo legal, calcado no contraditório e ampla defesa, garantias fundamentais da Constituição Federal, como cláusula pétrea para lastrear qualquer condenação judicial.
Não é demais reiterar que, quanto aos depoimentos prestados perante o Digno Representante do Ministério Público,
vindos à baila, todavia, não reiterados na presença da magistrada, com toda a credibilidade que merece, e que na verdade
tem; não podem ser aquilatados com a mesma valia daqueles
que são reiterados em juízo, por uma razão muito simples: o
Órgão Ministerial fez a coleta de uma prova que ele mesmo
utilizou para promover uma Ação Civil Pública, em que o Parquet se confunde com instrutor e autor da ação, sendo uma prova unilateral.
É que as oitivas feitas no processo criminal para imputação de crime pelo Ministério Público, contra o Padre José Adriano da Silva, debalde, em vão se quedaram com a subsequente
morte do referido sacerdote no vizinho Estado de Pernambuco, de onde era natural, e assim, a Ação Penal, feneceu no arquivo diante da ausência do Autor do Crime, por seu prematuro falecimento.
Não se pode olvidar que, esse contraditório em juízo só
se efetiva com a intervenção técnica do respeitável Órgão do
Ministério Público, e do não menos indispensável trabalho profissional do Advogado.
Perlustrando a respeitável sentença, não é demasiado trazer a lume argumentos da ilustre Juíza de Direito, que afirma,
em seu édito judicial:
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“O Padre sempre adotava o mesmo modus operandi, eis que
se aproximava dos adolescentes por meio de rede social, convidando-os a comparecer em sua residência no turno da noite
e atraindo amigos destes, os quais adentravam na casa paroquial pela porta dos fundos e, quando já estavam sob o efeito
de álcool, incitava a prática sexual. Eram verdadeiras festas,
regadas a bebidas, que tinham como finalidade específica atrair
adolescentes e, com eles manter relações sexuais”.

Importante que se registre, que, a ilustre Juíza da Comarca de Jacaraú, finalizou seu rescrito judicial, afirmando:
“...contudo, em que pese ter restado irrefutável os fatos relatados
na peça inaugural, nenhuma prova indica que José Adriano da
Silva os praticava no exercício de suas funções de sacerdote”.

A Juíza conclui:
“...nenhum dos adolescentes narrou ter sido atraído sob os
auspícios da condição de padre ou sob o argumento do exercício da religiosidade”.

De tal sorte que, a conclusão da ilustre Magistrada, nos
conduz, forçosamente, a um exame mais acurado dos fatos e
das provas, conquanto o Dano Moral Coletivo, ainda é muito
novo no direito brasileiro, e desperta muitas controvérsias, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, diante de um processo de Ação Civil Pública, de titularidade do Ministério Público, ser um feito de contornos por demais singulares, devendose antes de penetrar nos fundamentos jurídicos, se aferir, de
novo, as provas coligidas aos autos, e, só depois, se extrair uma
convicção diante das fontes do direito brasileiro.
As testemunhas
Zenaldo Paulo da Silva, afirmou: “o comentário é de que
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quando os menores procuravam o padre para que ele pagasse
pelos encontros sexuais ele dizia, às vezes, que estava sem dinheiro, mas que iria celebrar uma missa e depois pagaria...”
Anderson José Félix Rodrigues, disse: “...que não tem certeza se o padre fez sexo oral com os demais integrantes da casa,
que nenhum dos demais disse ao depoente que o padre tinha
feito sexo oral neles também, que o padre não ofereceu dinheiro,
bebidas ou presentes, que foram lá pelas bebidas, que a cerveja
foi ele quem comprou e já tinha um Bacardi no carro dele...”
Pedro Fernandes da Silva Júnior, declarou: “...que o padre era um cidadão vocacionado, cumpridor de seus deveres,
que não tem conhecimento da prática de qualquer crime por
ele...” Adiante informa: “...que como coordenador dos jovens
da paróquia na época, nunca recebeu queixas acerca da postura do Padre Adriano...não houve clamor popular no sentido de
apurar os fatos e penalizar o padre, que era benquisto pelos
paroquianos, que em abril teve missa de um ano pelo falecimento, que foi bem frequentada”.
Edmilson Pereira da Silva, afirmou: “...que o padre era
um cidadão vocacionado, cumpridor de seus deveres, que não
tem conhecimento da prática de qualquer crime por ele...”. E
reforça: “...que não houve uma revolta nem clamor público no
sentido de apurar os fatos e penalizar o padre...”
Benício Ferreira Lucas, disse: “que o padre era um cidadão vocacionado, cumpridor de seus deveres, que não tem conhecimento da prática de qualquer crime por ele”. E conclui:
“que não houve revolta nem clamor popular no sentido de apurar os fatos e penalizar o padre...”.
Tais depoimentos, são colhidos em juízo, em audiência,
sob a presidência da Juíza, com a garantia da presença das partes, o contraditório e a ampla defesa, de cada um, em favor de
suas teses. A valoração da verdade real e a aferição pela Juíza,
prevalece acima de outros depoimentos da fase inquisitorial,
extraídas em etapa extrajudicial de apuração dos fatos de que
trata o processo.
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A norma ritual processual, manda que o Juiz deve vincular sua sentença na prova jurisdicionada, ao crivo da audiência
pública, sob o contraditório e na presença das partes litigantes.
É o devido processo legal, sob a égide do contraditório e da
ampla defesa.
Sem sombra de dúvida a vida de correção e retidão dos
clérigos, é uma exigência evangélica e canônica, por normas
escritas da Igreja Católica, inadmitindo escorrego dos sacerdotes, que prestam votos de obediência a seus Superiores. Tratase de uma vida de adesão e renúncia, o que está estampado no
Código de Direito Canônico, valendo salientar, nesse aspecto,
tão somente ilustrativo alguns Cânones do Direito Eclesiástico, senão vejamos:
O DIREITO CANÔNICO
Vida de Retidão do Padre.
Em Latim: Cân. 276. “In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiar ratione tenentur clerici, quippe qui,
Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatoris
sint mysteriorum Dei in servitium Eius Populi”.
Em português: Cân. 276. “Em seu modo de viver, os clérigos são obrigados por especial razão a procurar a santidade, já
que, consagrados a Deus por novo título na recepção da ordem,
são dispensadores dos mistérios de Deus a serviço do povo”.
Perda do Estado Clerical do Padre.
Em Latim: Cân. 290. “Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem
amittit: 1- sententia iudiciali aut decreto administrativo, quo
invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2- poena dimissionis
legitime irrogata; 3- rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravíssimas causas ab Apostolica Sede conceditur.
Em português: Cân. 290 – “Uma vez recebida validamente, a sagrada ordenação, nunca se torna nula. Não obstan-
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te, o clérigo perde o estado clerical: 1- por sentença judicial ou
decreto administrativo que declara a nulidade da sagrada ordenação; 2- por pena de demissão legitimamente irrogada; e 3por rescrito da Sé Apostólica; esse rescrito, porém, é concedido
pela Sé Apostólica aos diáconos, somente por motivos graves,
e aos presbíteros por motivos gravíssimos”.
Em Latim: Cân. 381 § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, própria et
immediata, quae ad exercitium exceptis causis quae iure aut
Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur.
Em português: Cân. 381 § 1. Compete ao Bispo diocesano, na diocese que lhe foi confiada, todo o poder ordinário,
próprio e imediato, que se requer para o exercício de seu múnus pastoral, com exceção das causas que forem reservadas,
pelo direito ou por decreto do Sumo Pontífice, à suprema ou a
outra autoridade eclesiástica.
Em Latim: Cân. 391§ 1. Episcopi diocesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris.
§ 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut eposcopales ad normam iures; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad
normam iuris.
Em português: Cân. 391 § 1. Compete ao Bispo diocesano governar a Igreja particular que lhe é confiada, com poder
legislativo, executivo e judiciário, de acordo com o direito.
§ 2. O Bispo mesmo exerce o poder legislativo; exerce o
poder executivo pessoalmente ou por meio dos Vigários Gerais
ou Episcopais, de acordo com o direito; exerce o poder judiciário pessoalmente ou por meio do Vigário judicial e dos juízes,
de acordo com o direito.
Em Latim: Cân. 393. In omnibus negotiis iuridicis dioecesis Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit.
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Em português: Cân. 393. Em todos os negócios da diocese, o Bispo diocesano a representa.
O Tratado Brasil-Santa Sé de 2008, aprovado pelo Governo brasileiro, e promulgado pelo Decreto nº 7.107, de 11 de
fevereiro de 2010, em seu artigo 16, prescreve o seguinte:
Artigo 16
Dado o caráter peculiar religioso e beneficente da Igreja Católica e de
suas instituições:
I - O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses ou Institutos Religiosos e equiparados é de
caráter religioso e portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera, por si mesmo, vínculo empregatício, a não
ser que seja provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica.
I - As tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção humana e semelhantes poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira.

O artigo 16 dispõe acerca de importante discussão, que o
Acordo pretendeu pacificar. Trata-se da relação existente entre
os sacerdotes e a Igreja, que alguns entendem como formadora
de vínculo empregatício, nos termos da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943 – CLT). A jurisprudência dominante nas instâncias superiores, conquanto vacilante nas primeiras, considera que entre o ministro de confissão religiosa e sua respectiva congregação não existe vínculo
empregatício nos termos da legislação trabalhista brasileira, uma
vez que estaríamos diante de uma relação puramente vocacional e graciosa entre as partes.
Podemos dizer que foi muito bem-vindo o Acordo nessa
seara, ao atestar, com força de lei, que não há vínculo empregatício nessas hipóteses. Com isso, quaisquer discordâncias jurisprudenciais remanescentes devem ser dissipadas, não podendo mais subsistir posição em sentido contrário ao ora legalmente
disposto; ao menos não em relação à Igreja Católica. Se em
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movimentos protestantes isso até pode ser posto em dúvida,
dependendo do caso concreto que seja apresentado em juízo,
no catolicismo a ausência de caráter empregatício é patente.
Afinal, seria o caso de nos perguntarmos: que outro empregador possui legitimidade para proibir seus empregados de
contrair matrimônio? Ou mesmo de manter quaisquer relações
amorosas? É por esses e outros motivos que o aspirante a sacerdote católico passa por um intenso e longo processo de preparação, que dura em média sete anos, ao longo dos quais sua
vocação e aptidão são duramente colocadas à prova. Essa realidade, tanto prática quanto espiritual, impede que se vislumbre um mero contrato de trabalho entre o sacerdote e a Igreja.
Evidentemente, a não formação do vínculo empregatício
limita-se às relações entre a Igreja e seus sacerdotes, não abrangendo prestadores de serviço que a Igreja possa, porventura,
contratar, tais como faxineiros, seguranças e secretárias, excluindo- se os casos de trabalho voluntário, sobre o qual discorreremos logo adiante.
Nesse sentido, vejamos algumas decisões judiciais, relativas a pastores evangélicos e suas respectivas congregações protestantes, mas aplicáveis à Igreja Católica por analogia:
“No caso dos autos, o obreiro pretende que seja reconhecido o contrato
de trabalho com a Ré, justamente por entender que o exercício de funções administrativas juntamente com as religiosas dão azo à configuração do vínculo.
Discordo dessa posição.
É certo que, além da atividade exclusivamente de caráter espiritual, o
ministro religioso pode dedicar-se concomitantemente às atividades
administrativas da Igreja, configurando-se estas como uma mera extensão de sua dedicação total a Deus.
Tais atribuições são decorrentes dos votos que fez quando assumiu o
pastoreio da igreja. A tais serviços, o sacerdote ou pastor adere espontaneamente, imbuído do seu espírito de fé, já sabendo, desde o momento de sua ordenação, que estaria sujeito a tais deveres.
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O trabalho do ministro religioso é uma vocação divina, um chamado de
Deus para fazer a sua obra, abrangendo não só o trabalho relacionado à
pregação do culto, como também todas aquelas outras atividades necessárias à organização, sustentação e bom funcionamento da igreja.
Trata-se de um ofício, em princípio, destituído de onerosidade, vez
que não se busca aí um rendimento material. O padre ou sacerdote,
tal como o pastor ou líder religioso equivalente é vocacionado ao ministério e seu galardão não se encontra na terra, mas no céu.
O desvio desses objetivos, a exemplo da substituição dos objetivos espirituais do pastor ou sacerdote, por outros essencialmente materiais,
não tem o condão de transmudar a natureza originária daquele vínculo religioso.
A contraprestação pecuniária que auferem é, na verdade, uma ajuda
de custo, também chamada de prebenda, ou seja, um ganho mínimo
necessário para prover as necessidades básicas do ministro religioso,
não possuindo, assim, a mesma natureza salarial de que trata o art.
3º da CLT.
Portanto, se houve entre as partes um ajuste no patamar de R$2.000,00
ou R$3.000,00, isto se deu a título de ajuda de custo, e não como remuneração do serviço religioso, seja ele espiritual ou administrativo.
De igual modo, não há que se falar em subordinação jurídica quanto
às orientações de arrecadação de dízimos e orientações administrativas constantes dos e-mails juntados aos autos, visto que referidas determinações são apenas uma consequência natural da hierarquia da
instituição.
As diretrizes gerais são necessárias em qualquer instituição, com vistas ao seu bom funcionamento. Daí não constituírem, de modo algum, dependência jurídica.
O Reclamante, na condição de pastor, não estava sujeito às ordens de
ninguém, devendo apenas observar as orientações e diretrizes internas
da Igreja, para que esta desempenhasse bem os seus misteres, em prol
dos fiéis.
Gize-se, ainda, que a circunstância de ter servido de fiador no contrato de aluguel da Igreja ou de ter estado à frente das reformas ou fundação de novas igrejas não caracterizam um liame empregatício.
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Como bem enfatizou Délio Maranhão (citação acima), o pastor é a
própria Igreja, que comanda o seu rebanho e divulga a fé, ensinando
os caminhos que conduzem a Deus. Não desenvolve um trabalho, e
sim, uma missão religiosa, quer quando está no púlpito pregando o
evangelho, quer quando administra a Igreja da qual é o próprio representante.
Desta forma, ausentes os requisitos do art. 3º da CLT, não há que se
falar em vínculo laboral.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso”
(Processo nº TST – AIRR – 73900-79.2011.5.13.0022. 3ª Turma. Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado. Julgado em
22/08/2012)
“Trata-se a reclamada de uma instituição religiosa (Igreja), constituída na forma do Estatuto Social de fls. 25/30.
As funções desempenhadas pelo autor, segundo a exordial, eram, exatamente, as de Pastor. Nada disse o autor acerca de atribuições outras que
lhe estariam afetas senão as de celebrar culto religioso (aí incluídos os de
casamento, batismo, etc) e evangelizar os fiéis. A atividade de venda
obrigatória de jornais – com o “intuito lucrativo e para atingir os objetivos da reclamada” - apenas foi mencionada na petição de fl. 87.
[...]
É bem verdade que mesmo as Igrejas podem - a exemplo das demais
entidades filantrópicas - manter trabalhadores contratados sob o regime celetista, desde que, é óbvio, para o desempenho de atividades desvinculadas do sacerdócio.
É verdade, também, que, não obstante exercesse a função de “Pastor”, o autor poderia, ao mesmo tempo, desenvolver na ré outras atividades (como, por exemplo, vender jornais; participar da administração dos bens e das empresas pertencentes à ré, etc) de forma subordinada, em autêntica relação empregatícia, nos moldes dos artigos 2º e 3º
da CLT. Haveria, nesse caso, uma coexistência de relações jurídicas
entre as partes, mas apenas a segunda seria caracterizada como relação de emprego e ensejaria a anotação da CTPS, com pagamento das
verbas daí decorrentes.
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Contudo, não foi isso o alegado na inicial. O autor era apenas Pastor
e, como tal, desempenhava apenas atividades voltadas para a profissão da fé (o que, inclusive, foi afirmado no depoimento pessoal).
Como bem entendeu o MM. Juízo de origem, o exercício do ministério
divino não acarreta vínculo de emprego entre a igreja e o sacerdote.
Este, no exercício de suas funções, age como membro da própria Igreja; age em nome desta e como se esta fosse, atuando no interesse que,
afinal, é tanto da Igreja como do próprio, exatamente porque membro
daquela.”
(Processo RO nº 00300-2005-040-01-00-5. 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Relatora Desembargadora Angela Fiorencio Soares da Cunha. Julgado em 17/
11/2008)

Invoco o Direito Canônico, para mostrar que em seus
Cânones, há clara previsão de demissão dos clérigos irrogados
de crimes, contudo, depois de processo criterioso de apuração
dos fatos, sendo que esse Codex Iuris Canonici, Promulgado
pelo Papa São João Paulo II, em 1983, prevê também além da
demissão, a condenação no âmbito penal, dos padres que cometerem delitos na investidura dos seus misteres.
Não é exagerado dizer que, os padres da Igreja Católica,
não têm Contrato de Trabalho, ou Carteira de Trabalho assinada pelo Arcebispo como se empregado ou preposto fosse, nessa
condição. Pagam a Previdência Social, como um profissional
liberal, e se aposentam depois do tempo de serviço e do tempo
de contribuição, apenas recebem suas côngruas mensais, tiradas do dízimo e das coletas das paróquias, além dos emolumentos dos casamentos, batizados, retiros que pregam, e outros serviços pastorais que prestam na evangelização. Suas necessidades básicas e despesa da casa paroquial são tiradas dessas rendas. Não podemos deixar de registrar, que, ao contrário
do que se pensa, as Dioceses não pagam salários aos padres,
mas os párocos é que pagam um Dízimo às Dioceses, de 10%
de tudo que eles arrecadam em sua circunscrição ou paróquia.
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Quando muito, pois há paróquias que nada rendem em suas
coletas e emolumentos, casos em que as Dioceses pagam um
plano de saúde para o vigário, dá casa paroquial para morar, e,
muitas vezes, adquirem um automóvel e colocam à disposição
desse padre para cumprir sua missão de evangelizar. Quando
as paróquias nada rendem de dízimo, é que a Diocese faz uma
redistribuição entre paróquias para ajudar ao padre daquelas
mais carentes.
Como se verifica, o certo é que, a prebenda dos Bispos e
Padres, vem do dízimo e doações dos fiéis, ou mesmo alguns
padres que são professores e exercem outros cargos públicos,
em geral na educação pública ou privada de onde tiram a sua
manutenção.
Por isso, se verifica que há de se estudar mais a relação de
preposição de um padre vinculado a uma Diocese. Não é demais afirmar que, a casa paroquial é o asilo constitucionalmente inviolável do sacerdote, que tem garantia na Constituição da
República, garantida, sem dúvida, a sua intimidade, integridade e privacidade.
Dir-se-ia que o Padre José Adriano teria se utilizado do
seu asilo inviolável, para os encontros com os menores entre 14
e 18 anos de idade, os quais ali penetravam pela porta dos fundos, para o cometimento das orgias mundanas e profanas, em
demonstração que havia interesses comuns entre eles, os quais
não exerciam nenhum trabalho de pastoral, nem sequer eram
coroinhas, e não administravam a credência da igreja da cidade de Jacaraú, onde o padre exercia o seu paroquiato.
Neste caso concreto desarrazoado se cogitar da preposição antevista no art. 932, do Código Civil, para ensejar a reparação de um dano moral coletivo, decorrentes de atos cometidos por sacerdote que, se de fato o cometeu, não o fez em razão
do seu ofício religioso, nem tampouco em razão da pastoral,
conquanto o Ordinário Arquidiocesano, jamais soube do fato,
nem muito menos o agasalhou, tomando conhecimento só depois que o Parquet iniciou essa investigação.
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Pelo Cânon 393, do Código de Direito Canônico (CDC),
acima transcrito, só o Bispo representa a Diocese ou Arquidiocese, e mais ninguém, sem delegação do Ordinário Diocesano.
E, quando há essa delegação sempre será na pessoa do Vigário
Geral, a quem cabe representar a Diocese ativa e passivamente, como bem posto no Direito Eclesiástico ou Canônico, que é
o Estatuto da Igreja Católica, escrito em latim e traduzido para
todos os idiomas onde existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que é Universal.
Evidencia-se, por conseguinte, no presente caso destes
autos, que não há subordinação caracterizadora em relação de
preposição, porque demonstrada que a vocação de um sacerdote é voluntária, sem relação patrão/empregado ou empregado/empregador, ou ainda amo e comitente.
Ora, se a qualquer momento o padre pode pedir o seu
desligamento dos quadros da Igreja Católica, ou esta pode
demiti-lo da Diocese/Arquidiocese, sem qualquer exigência
ou relação empregatícia, como se pode afirmar que essa ligação importa em vínculo de preposição ou de representação? São comuns as penalidades de sacerdotes por desvios
de conduta e por faltas morais, que se constitui o apanágio
máximo da Igreja Católica. Pode-se afirmar que o padre não
tem vínculo empregatício com a Diocese, e quando é dela
desligado, não recebe nenhuma indenização, não tem nenhum direito trabalhista, portanto não a representa no mundo jurídico.
O padre que se aposenta com parcos proventos da previdência social, em geral vão residir com seus parentes, em conventos ou em asilos de acolhimento de idosos. Muitos exercem
a cátedra e a docência nas universidades, estes têm um salário
bem melhor, outros não têm a mesma sorte, e terminam seus
dias humildemente.
Como já foi dito alhures, o Padre José Adriano, jamais
recebem orientação do Bispo para praticar os atos dos quais
está sendo acusado de os haver praticado.
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Não é demais repisar que, atos cometidos em um automóvel, em cidades vizinhas, em motéis, ou mesmo dentro da casa
paroquial, asilo inviolável do cidadão; sem a participação de
coroinhas ou menores ligados ao movimento da pastoral, ou da
catequese paroquial, podem criar um elo de ligação ou um nexo
causal em um Padre e uma Diocese. O falecido Padre José Adriano, jamais teve procuração ou delegação do Arcebispo, para
praticar qualquer ato da vida civil, nem sequer para assinar uma
escritura de compra ou de venda um bem pertencente à Arquidiocese. Ele nunca representou o Arcebispo em qualquer ato ou
solenidade na esfera da administração pública ou da justiça, em
que tenha interesse da Arquidiocese. Assim, é seguro afirmar
que o padre responde pessoalmente, pelos atos que praticar.
Poder-se-ia perquirir, outrossim, se o padre cometeu crime, se é verdade que os fatos aconteceram, já que se trata de
atos cometidos com menores, porém nas idades mencionadas,
por evolução da legislação penal, descaracterizado estaria o tipo
penal do estupro contra vulnerável.
Nesse particular, não é demais verificar que em 2012,
houve mudança legislativa no crime de corrupção de menores,
constante do art. 218, do Código Penal, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo “leading case”, ressoa do REsp
121.839-2, da 5ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual
teve na Relatoria a Ministra Laurita Vaz. Nesse caso, o réu era
professor de uma adolescente de 14 anos de idade, e com ela
teve relações sexuais, na condição de seu professor, e foi condenado a pena de 2 anos e 6 meses de detenção, pelo delito do art.
218 c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal.
A defesa alegou no STJ que a conduta típica era a do art.
218, do Código Penal, manter ato libidinoso com menor de 14
e maior de 18 anos, entretanto, argumenta que, a nova redação
que lhe foi dada pela Lei nº 12.015/2012, não mais considerava esse fato como delituoso. Foi aí que, a Ministra Laurita Vaz,
entendeu que a lei mais benéfica deve ser aplicada retroativamente, com a observação em seu brilhante voto que, a referida
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lei alterou o delito de corrupção de menores previsto na Lei nº
8.069/90 e revogou, taxativamente, a Lei 2.252/54, que tratava do mesmo tema. Disse igualmente, que a conduta também
não encontra adequação no art. 244-B do ECA, uma vez que
esse tem como objetivo primordial evitar a entrada de menores
no submundo do crime. Foi destaque do voto que o princípio
da retroatividade da lei penal mais benéfica é obrigatória, em
decorrência do “abolitio criminis”, quando uma lei posterior
descriminaliza uma conduta antes tida como criminosa.
Verifica-se que a conduta do sacerdote nos fatos deste processo, pode trazer espanto, impressionar a quem está à distância, mesmo sem repercussão nos órgãos de imprensa, escrita,
falada e televisionada, ficou um tanto distante da grande mídia, até mesmo das redes sociais, ou seja, de reduzida repercussão, não há dúvida que se os fatos que aconteceram são de todo
reprováveis, contudo escapam da pena por causa da sua descriminalização, até porque a punibilidade está extinta pela morte
do acusado. Isso é fato inconteste e indubitável.
Por outro lado, sem evidencia nos autos que o sacerdote
José Adriano, tenha se utilizado para praticar os atos libidinosos
com os atores das cenas sexuais, de algum ritual religioso, da
liturgia, dos sacramentos, para lograr êxito nas suas orgias grupais ou individuais, conforme fosse a ocasião desses atos, para
os quais esses menores vinham espontaneamente, e não eram
sequer coroinhas da igreja da cidade. Ao contrário era uma quebra do princípio do celibato mantido pela igreja, apesar de muito
discutido nos tempos da modernidade. O homem já foi à lua,
quer ir a marte; tem o computador com internet e o celular, capaz de realizar as comunicações, instantaneamente, no universo
inteiro, todavia os padres ainda não podem se casar.
O DANO MORAL COLETIVO
Ainda muito difícil aplicar ao caso concreto a novíssima
doutrina do Dano Moral Coletivo, especialmente em casos
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como este dos autos, envolvendo um padre a quem se imputa
uma preposição, um elo de ligação, para se requerer uma indenização de uma diocese. O padre é um empregado? É um voluntário? Tem ligação por motivo de fé? Ganha salário? Tem
direitos trabalhistas? Direito a férias? Direito a licença para tratamento de saúde? Licença de nojo? Que vínculo é esse? Faz
concurso? Tem carteira de trabalho assinada pelo bispo? Tem
licença a paternidade? Enfim, qual o laço desse preposto tão
“sui generis” entre ele e a diocese?
E o dano moral coletivo. Na área do Direito Trabalhista,
do Direito dos Consumidores e do Direito Ambiental, as coisas estão mais claras pelos precedentes doutrinários e pela jurisprudência dos nossos tribunais, com algumas indicações ainda não uniformes do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe
pacificar e uniformizar toda a matéria infraconstitucional.
Pergunta-se: para tipificar o dano moral coletivo, exigese além do dano e do nexo causal, que a coletividade, o povo
de uma região sofra psicologicamente, em decorrência do ato
ilícito? Ou seja, exige-se da coletividade, a prova da humilhação, a afetação da sua honra, da intimidade, da imagem, da
dignidade, da reputação. Exige-se que tenha havido constrangimento, dor da alma, angústia, desordem psicológica nas pessoas, perdas de entes queridos, brios afetados; enfim, se exige
esses predicativos da sociedade para haver condenação em danos morais coletivos? Ou não se perquire sobre estes aspectos?
Ainda há muita divergência nesse sentido, mas já temos
posicionamentos em alguns tribunais estaduais e no próprio
Superior Tribunal de Justiça, também divergentes.
O dano moral coletivo, sem dúvida, está previsto no art.
5º, incisos V e X, da CF. No art. 6º. Incisos VI e VII, art. 14, 54 §
3º, e 81, do CDC. No art. 1º, da Lei nº 7.347/85 (LACP), art. 14
§ primeiro, da Lei nº 6.938/64, art. 208, do ECA, art. 896-A, EC
da CLT, e nos artigos 186, 187, do Código Civil Brasileiro.
Sem dúvida o cabimento legal e jurídico do dano moral
coletivo no direito brasileiro, mas, no caso concreto, como fazê-
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lo? Quais os pressupostos fáticos a ensejá-los? Quando ocorrem? Como e quando a comunidade se sente ferida psicologicamente? Não é fácil discernir esta temática.
Em meu modesto sentir, para haver o dano moral coletivo, exige-se a mágoa de uma comunidade, de um povo, de uma
região, quiçá de uma etnia, abalada em sua honra, seu passado, sua história ou sua dignidade, para mim, não há dano moral a ser reparado, se com o fato ocorrido, a sociedade não foi
afetada, não está magoada, não está sofrida, não sente-se molestada, nem desprestigiada em seus brios. Não teve desmoronada a sua autoestima ao ponto de criar uma depressão social.
Acho que esse é o ponto basilar para se ver se existe o dano, sua
extensão e o quantum da reparação, dentro dos parâmetros da
proporcionalidade de sua extensão e alcance, e da razoabilidade desse valor que não pode enriquecer ilicitamente o ofendido, nem deixar de penalizar o ofensor para que ele não venha
mais a praticar o ato ilícito danoso.
Deve-se bem examinar, se a cidade entrou em erupção
ou convulsão social, perdeu o seu prestígio a ponto de causarlhe marcas indeléveis em seu povo, com rebaixamento social
de sua população.
Novas doutrinas surgem acrescentando a esses sentimentos
mórbidos e psicológicos, outros que afetem a sociedade e a coletividade, ao ponto de causar uma Depressão Social, uma Síndrome
do Pânico Coletivo; tão dolorosa que vai deixar um Stress póstraumático de repercussão geral e coletiva, naquele povo. Chegase a dizer que a população fica com a saúde emocional desmoronada, a exemplo do que aconteceu em Mariana e Brumadinho,
nas Minas Gerais. Daí ser difícil imputar ao caso do Padre Adriano da Paróquia de Jacaraú, a ocorrência de Dano Moral Coletivo
indenizável. As testemunhas afirmam que a sociedade de Jacaraú
nada sofreu com os fatos narrados na peça exordial.
Quer me parecer, que, para caracterizar-se o dano moral
coletivo indenizável, a barbárie praticada teria que ter causado
o desprestigio, o desvalor; enfim, a degradação social no Mu-
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nicípio de Jacaraú, o que os autos não dão notícia, sequer uma
tristeza pelo comportamento do religioso já falecido, ao contrário, as testemunhas atestam que ouve, sim, tristeza na missa
de um ano de morte do Padre Adriano, que era benquisto na
cidade.
Não se disse nos autos que, a cidade de Jacaraú ficou compungida com as notícias das orgias do padre, nem o hebdomadário noticiou, nem os mequetrefes comentaram esse acontecimento.
Seria prejudicial à Jacaraú, se a cidade tivesse ficado com
a mácula das cidades bíblicas de Sodoma, Gomorra e Nínive,
que ficaram conhecidas como lugares pecaminosos, reprovados por Javé, pelos escândalos e orgias desses povos. Para a
conversão da perversão dos ninivitas Deus mandou o Profeta
Jonas, este fugiu de tanto medo de enfrentar tantos pecadores.
Porém, o barco que tomou naufragou e ele foi engolido
por uma Baleia, mas, como ninguém se esconde dos desígnios
de Deus, esta Baleia o levou para Nínive, e ao se aproximar do
continente, o vomitou e o projetou em terra ninivita. Aí Jonas
foi pregar a conversão dos pecadores, em contagem regressiva,
obteve de Deus o perdão para não destruir a cidade pecaminosa. Perguntava a Deus: Se tiver 40 justos na cidade o Senhor a
perdoa, mas sabia que não os tinha. Pergunta: se tiver 30, depois baixou para 20, para 10 e enfim para 5. Deus, de infinita
bondade, disse a Jonas, sim eu perdoo.
Mas, ao contrário disso, Jacaraú é uma cidade de brios
que se mantêm, jamais foi desprestigiada em seu conceito local, de famílias nobres que lá nasceram e residem até os dias
atuais. O fato de alguns dizerem que o religioso cometeu escândalo, ficaram isolados, sem atingir o altivo povo da cidade
de Jacaraú.
O cometimento de delitos reprováveis por um padre com
meia dúzia de jovens, se existiu, por mais lamentável que seja,
e o é, não conduz perante a melhor doutrina do dano moral
coletivo, a uma condenação pelo cometimento desse dano.
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Temos atualmente alguns casos que estão postos para
apreciação do Poder Judiciário, ainda em fase de apuração e
estudos no âmbito civil e penal, que aqui não nos cabe analisar o mérito, mas, apenas comentar o que é noticiado pela
imprensa nacional e internacional, sem emitirmos juízo de
valor, e só faço meras alusões porque ocorreram noutros estados, e, com certeza, não passarão pelo crivo deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
É o caso do Senhor conhecido por João de Deus, da cidade de Abadiânia, casa Santo Inácio de Loyola, o médium do
Estado de Goiás que fazia curas milagrosas no Brasil e no Exterior, que de repente foi denunciado por abusos sexuais, por
muitas mulheres a um só tempo, depois que uma senhora estrangeira o denunciou. Nesse caso, a imprensa mostra que a
cidade ficou arrasada, toda a economia girava em torno dos
negócios do religioso espírita, com suas curas fantásticas, e depois dos fatos ficou no maior marasmo, sem economia, com o
comércio fechado e o povo sem meios de vida. E agora, tem
dano moral coletivo indenizável? Essa será a grande pergunta
que a justiça irá responder.
Os casos da grande empresa Vale do Rio Doce, de Minas
Gerais, com o desmoronamento das Barragens de Mariana,
antes, e agora a de Brumadinho. Há dano moral coletivo? A
sociedade toda dessas cidades com o desastre ecológico do Rio
Paraopeba, os pescadores sem o peixe, sem água potável, sem
a casa, sem os animais, sem as propriedades, sem empregos.
Há uma afetação psicológica de todas as comunidades? Há uma
tristeza geral? Avaliam-se estes aspectos para a responsabilização? Ou não, basta o dano e o nexo causal? São estas as dificuldades que ainda nos deparamos para o deslinde da justiça desses acontecimentos tenebrosos.
Diante dessas dúvidas, merece uma análise, neste caso
aqui destes autos, do suposto dano moral coletivo, diante do
interesse individual homogêneo de algumas pessoas como requerido na exordial.
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O dano moral coletivo, parece-me ser uma categoria autônoma de dano que se identifica com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade
(grupos, classes ou categorias de pessoas) e tem a função de:
1- proporcionar uma reparação indireta à lesão de um
direito extrapatrimonial da coletividade;
2- sancionar o ofensor; e
3- inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.
A DOUTRINA DO DANO MORAL COLETIVO
O Juiz de Direito do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, José Gutemberg Gomes Lacerda, publicou em 2017, o Livro “Dano Moral Coletivo – sob a perspectiva dos direitos fundamentais”, onde destaca a relação entre ato ilícito e dano reparável. E leciona em pensamento lapidar:
“O ato ilícito é o tradicional fato gerador da responsabilidade
civil extracontratual ou aquiliana. No direito brasileiro, ele é
previsto nos artigos. 186 e 187 do Código Civil de 2002. O art.
186 traz a figura clássica do ato ilícito. Do seu conceito legal,
é possível extrair os elementos do ato ilícito: ato humano; contrariedade ao direito; culpa ou dolo; nexo de causalidade; e
dano. A presença de todos os elementos configura o ato ilícito
e gera a obrigação de indenizar. A imputação do fato ao lesante costuma ser enumerada também como elemento lógico da
ilicitude”. O Dr. Gutemberg ainda faz um estudo de direito
comparado entre o brasileiro, português, italiano e de outros
países mostrando suas peculiaridades e avanços no campo do
dano moral coletivo.

Cita vários doutrinadores para dizer:
“Dessa maneira, argumentam que o dano ganhou autonomia
em relação ao ato ilícito. Assim, segundo seus defensores, pode
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haver dano reparável sem ato ilícito e ato ilícito sem dano reparável. O dano reparável seria exterior ao ato ilícito, autônomo”.

Eu adotaria esse doutrina para afirmar que no caso “sub
judice”, o que aconteceu na cidade de Jacaraú, com o Padre José
Adriano, mesmo que fosse comprovado na Ação Penal, extinta
pela morte do acusado dos crimes sexuais, estaria essa conduta
dentro dessa nova regra de que presente “um ato ilícito sem dano
reparável”, pela Arquidiocese, pois tratar-se-ia de um dano exterior ao ato ilícito, autônomo. (Ob. Cit. Págs. 59 e 61).
Continua o Juiz Gutemberg:
“No mesmo sentido, o Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, tem posição que representa a síntese desse pensamento, motivo pelo qual a transcrevemos ipsis litteris: ‘O ato pode
ser ilícito sem que exista responsabilidade civil, bastando que
não tenha sido causado um dano injusto. O CC/2002 regulou
a obrigação de indenizar (art. 927) como figura autônoma em
relação ao ato ilícito (arts. 186 e 187). Se em relação ao conceito de ato ilícito culposo (art. 186) isso não fica tão claro, em
face de expressa referência ao dano no texto legal, essa mudança fica evidente no enunciado normativo do art. 187, que
consagrou “a ilicitude por exercício inadmissível de posição
jurídica”, prescindindo de elemento subjetivo próprio e do
próprio dano”. (Ob. Cit. Pág. 61).

Registra o Dr. Gutemberg:
“Pelo observado, o obituário do ato ilícito tem sido redigido
com base em uma visão clássica do ato ilícito. Com efeito, o
ato ilícito realmente passou por mudanças necessárias a um
novo sistema de responsabilidade civil, mas isto não selou seu
destino”. E acrescenta o Juiz Gutemberg: “Em nossa opinião,
o ato ilícito subsiste como fonte única da responsabilidade ci-

38

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

vil extracontratual, mas com uma dinâmica contemporânea”.
(Ob. Cit. Pág. 61, final).

Sergio Cavaliere, sobre dano moral coletivo, leciona:
“De forma objetiva e sintética pode-se conceituar dano moral
coletivo como sentimento de desapreço que afeta negativamente toda a coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade coletiva, como o meio
ambiente, a paz pública, a confiança coletiva, o patrimônio
(ideal) histórico, artístico, cultural, paisagístico etc.” (ob. Cit.
Pag. 100).

Xisto Tiago Medeiro Neto, leciona:
“...o dano moral coletivo corresponde à lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade,
considerada em seu todo ou qualquer de suas expressões (grupos, classes, categorias de pessoas) os quais se distinguem pela
natureza extrapatrimonial e por refletir valores e bens fundamentais tutelados pelo sistema jurídico”. (ob. Cit. Pág. 101)

Marcelo de Freire Sampaio Costa, sobre dano moral coletivo sustenta:
“A violação da projeção coletiva da dignidade da pessoa humana, consubstanciada em interesses/direitos extrapatrimoniais essencialmente coletivos (difusos e coletivos em sentido
lato), sendo tal violação usualmente causadora de sentimentos coletivos de repulsa, indignação e desapreço pela ordem
jurídica”. (ob. Cit. Pag. 101).
“Os direitos transindividuais são caracterizados, em sua essência, pela indivisibilidade e pela titularidade atribuída, simultaneamente, a pessoas indeterminadas (pelo menos a prin-
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cípio, no caso danos coletivos stricto senso). A referência à
titularidade de direito indivisível afasta qualquer confusão com
os direitos individuais de um grupo qualquer, tomados em conjunto. Na realidade, a menção à individualidade funciona como
um pleonasmo, pois a transindividualidade carrega, por si mesma, a noção de titularidade de direito que ultrapassa a esfera
jurídica do indivíduo”. (ob. Cit. Pág. 112).
“Seria um equívoco confundir dano moral coletivo com danos morais sofridos individualmente por um conjunto de pessoas. A classificação de direito individual homogêneo não
possui qualquer vínculo com o aspecto material ou substantivo, pois atenta apenas ao seu aspecto processual. Por sua vez ,
o dano moral coletivo é materialmente transindividual”. (ob.
Cit. Pág. 113).

Toma-se a exemplo de dano moral transindividual e individual homogêneo, para ajudar nas diferenças: a poluição de
um rio pelo despejo de esgoto afeta o direito ao meio ambiente
equilibrado (dano difuso); concomitantemente, é capaz de inviabilizar a pesca de uma colônia de pescadores (dano coletivo
stricto senso); por fim, poderá também transmitir doenças a
vários consumidores que, individualmente, alimentam-se de
peixes retirados daquelas águas (danos individuais homogêneos). (Ob. Cit. Págs. 112 final/113 início).
É salutar mostrar a divergência até do Colendo Superior
Tribunal de Justiça acerca do dano moral coletivo.
“Não obstante, alguns juristas ainda incluem a lesão a direitos individuais homogêneos como causadora de dano moral
coletivo. Também no Superior Tribunal de Justiça é possível
encontrar importantes julgados em que essa distinção não
foi bem observada. O famoso ‘caso das pílulas de farinha’ é
um bom exemplo. A sociedade empresária Schering do Brasil Ltda., produziu seiscentos mil comprimidos de placebo
do anticoncepcional Microvlar, durante teste de novo ma-
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quinário. Os comprimidos foram preenchidos de farinha e,
por meios desconhecidos, inseridos no mercado, gerando inúmeras gravidezes não planejadas. A empresa, ainda, demorou mais de um mês para informar as autoridades de saúde e
veicular informações aos consumidores. O PROCON e o
Estado de São Paulo demandaram em face da Schering do
Brasil exigindo acompanhamento médico para as consumidoras, veiculação de informações por meio dos principais
meios de comunicação e, principalmente, condenação em
danos morais coletivos no valor de um milhão de reais, a ser
revertido ao fundo de reparação dos interesses difusos. No
entanto, foi procedido aditamento da petição inicial que
mudou o pedido para condenação por danos individuais
homogêneos. Como já foi dito, inclusive é destacado no voto
da Relatora, a mesma conduta pode gerar danos a direitos
distintos, in casu, difusos e individuais homogêneos. A pretensão exclusivamente de indenização pelos danos individuais homogêneos (restringida pelo aditamento) deixou a coletividade (em geral) sem qualquer compensação pela lesão à
saúde e ao seu direito de informação adequada. Com efeito,
a indenização dos danos morais individuais homogêneos
dirige-se aos indivíduos, pois o direcionamento ao fundo específico será feito somente na hipótese de inércia generalizada, como explicado anteriormente. Acontece que foi imposta à Schering do Brasil, por meio de sentença genérica (que
demanda liquidação e execução individual, compatível com
danos individuais homogêneos), condenação de um milhão
de reais por danos morais coletivos. A sentença foi mantida
na segunda instância e confirmada pelo STJ, contudo, denominou-se inadequadamente o tipo de dano reconhecido.
Pelo tratamento dado, nitidamente, a empresa foi condenada a pagar apenas pelos danos morais individuais homogêneos que gerou. Perdeu-se, assim, uma oportunidade de reparar adequadamente a coletividade.” (ob. cit. págs. 113,final/114, início).

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

41

Diferentemente o caso de dano moral individual, o chamado dano “in re ipsa”, como ensina o mestre Humberto Teodoro Júnior, que dispensa a prova direta do dano moral, basta
comprovar a existência do dano e o nexo causal porque está
ínsito na própria essência do ato, como por exemplo: a mãe
não precisa provar a dor que sentiu pela morte do filho. O cidadão não precisa provar o vexame, descontentamento, decepção, tristeza, por ver seu nome negativado no SPC; porque é
uma decorrência lógica desse fato, e essa teoria é bem aceita na
jurisprudência dos nossos tribunais, mas não ocorre o mesmo
com o dano moral coletivo, o que é lógico em virtude de sua
grande extensão e sua amplitude coletiva.
Vejamos a jurisprudência pátria sobre a matéria:
“Dano Moral Coletivo Não é Presumível. Na Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando ainda lá pontificava no ano de 2008, o Ministro Luiz Fux, hoje no Supremo
Tribunal Federal, fez ponderações a respeito do dano moral
coletivo. Naquele caso, o Ministério Público pedia a condenação de empresa que havia fraudado uma licitação a pagar dano
moral coletivo ao Município de Uruguaiana-RS, no REsp. nº
821.891. Em primeira instância, a Juíza havia entendido que
“por não se tratar de situação típica de existência de dano moral puro, não há como simplesmente presumi-la. Seria necessária prova no sentido de que a municipalidade, de alguma
forma, tenha perdido a consideração e a respeitabilidade” e
que a sociedade efetivamente tenha sido lesada e abalada moralmente. Na apelação, o dano coletivo também foi repelido.
“A fraude à licitação não gerou abalo moral à coletividade.
Aliás, o nexo causal, como pressuposto basilar do dano moral, não exsurge a fim de determiná-lo, levando ao entendimento de que a simples presunção não pode sustentar a condenação pretendida”. Ao negar o recurso, o Ministro Luiz Fux
firmou que é preciso haver a comprovação de efetivo prejuízo
para superar o caráter individual do dano moral.”
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO
CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2º
DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO.
DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação civil pública questionando a legalidade, à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tanto da
manutenção do chamado “cadastro de passagem” ou “cadastro de consultas anteriores” quanto da utilização das informações neles inseridas como justificativa para a restrição de crédito solicitado por consumidores.
2. Acórdão recorrido que, confirmando a sentença primeva,
julgou improcedente o pedido inicial.
3. O “cadastro de passagem” ou “cadastro de consultas anteriores” é um banco de dados de consumo no qual os comerciantes registram consultas feitas a respeito do histórico de crédito de consumidores que com eles tenham realizado tratativas ou solicitado informações gerais sobre condições de financiamento ou crediário.
4. A despeito de ser lícita a manutenção do cadastro de passagem, que é banco de dados de natureza neutra, ela está subordinada, como ocorre com todo e qualquer banco de dados ou
cadastro de consumo, às exigências previstas no art. 43 do CDC.
5. A disponibilização das informações constantes de tal banco
de dados - que ali foram inseridas sem prévia solicitação das
pessoas a elas relacionadas - só é permitida, a teor do que expressamente dispõe o § 2º do art. 43 do CDC, após ser comunicado por escrito o consumidor de sua respectiva inclusão
cadastral.
6. No caso, restou evidenciada a ausência de comunicação
prévia dos consumidores que tiveram seus dados inseridos no
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cadastro de passagem objeto da controvérsia. Tal prática, e
não o cadastro de passagem em si, é que se revela ilegal, mesmo porque, sem ter ciência da própria existência de registros
em seu nome, fica o consumidor indiretamente impedido de
solicitar “acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele” (art. 43, caput, do CDC) e de, consequentemente, exigir a imediata correção de eventual inexatidão, prerrogativa
que lhe é expressamente assegurada pelo § 3º do próprio art.
43 do CDC.
7. A responsabilidade de adequar-se ao comando inserto no
art. 43, § 2º, do CDC é exclusiva da mantenedora do banco de
dados ora questionado. É sobre ela, por isso, que devem recair
tanto a obrigação de abstenção da prática aqui reconhecida
como ilícita quanto a obrigação de reparar e compensar eventuais prejuízos de ordem material e moral que, comprovadamente, tenham sido suportados por consumidores em virtude
de injusta negativa de concessão de crédito fundada única e
exclusivamente nas anotações constantes do chamado “cadastro de passagem”.
8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de
uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos
fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº
7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).
9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a
caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato
antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e
transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.
Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.
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10. Na hipótese, o simples fato de a mantenedora do “cadastro de passagem” não ter se desincumbido do ônus de providenciar a comunicação prévia do consumidor que teve seus
dados ali incluídos, ainda que tenha representado ofensa ao
comando legal do § 2º do art. 43 do CDC, passou ao largo de
produzir sofrimentos, intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, descaracterizando, assim, o dano moral coletivo.
11. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1726270/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.
p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/
2019).
APELAÇÃO CÍVEL N.º 1.496.860-6, DA COMARCA DE
CASTRO. VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ APELADO: ADRIANO REIS MAIA RELATOR:
DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. CONDENAÇÃO
DO AGENTE CAUSADOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA LESIVA GRAVE SUFICIENTE A PRODUZIR ALTERAÇÕES RELEVANTES NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
sob n.º 1.496.860-6, da Comarca de Castro Vara Cível e da
Fazenda Pública, em que é apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e apelado ADRIANO REIS
MAIA.
I. RELATÓRIO
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ contra
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a respeitável sentença (Ref. mov. 3.1-PROJUDI) que, em sede
de Ação Civil Pública por danos ao patrimônio histórico e
cultural proposta em face de ADRIANO REIS MAIA, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
determinar que o requerido promova, no prazo de 06 (seis)
meses, a reconstrução da edificação de valor histórico descrito na exordial, devendo, inclusive, apresentar no prazo de 01
(um) mês, necessário projeto devidamente aprovado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado
da Cultura, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00
(mil reais) a ser revertida em prol do Fundo Estadual do Meio
Ambiente, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais.
2. Através de suas razões recursais (Ref. mov. 18-PROJUDI),
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
pretende a reforma do decisum, no que tange ao pedido de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais coletivos.
Assevera que o imóvel objeto da ação se trata de um “portal
de entrada” remanescente de uma edificação que existiu no
terreno, cuja construção é em estupe (taipa de pedra), e por
estar localizado no Centro Histórico do Município de Castro,
onde há presença de outros edifícios antigos, possui relevante
valor histórico tanto para a comunidade local, quanto para o
Estado do Paraná.
Afirma que, embora o apelado tenha recebido notificação extrajudicial acerca da ausência de autorização e irregularidade
das modificações realizadas no bem, reformou o local quase
por completo.
Sustenta que a destruição de bem de valor arquitetônico, histórico e cultual da cidade caracteriza dano à coletividade, a
qual vê diminuída suas raízes e a perda de símbolos de sua
cultura e história, impondo a reparação por danos morais ambientais a ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
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Por fim, propugna pelo provimento do recurso em seu aspecto abordado.
3. O apelado apresentou contrarrazões (Ref. mov. 28- PROJUDI), defendendo a manutenção da decisão objurgada.
4. Regularmente processados, vieram os autos a esta Corte
para julgamento.
5. Em parecer exarado às fls. 11/14-TJ, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.
É o relatório.
II. VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
2. Analisando as razões de decidir do ilustre Julgador singular, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida por este
Colegiado, impondo-se negar provimento ao recurso.
3. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se cabível a
condenação do apelado ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos causados pela demolição de bem de
valor histórico.
4. Como cediço, o dano moral coletivo corresponde à lesão
injusta e intolerável à interesses ou direitos titularizados pela
coletividade, considerada em seu todo ou em qualquer de suas
expressões (grupos, classes ou categorias de pessoas), os quais
possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens
fundamentais para a sociedade.
Em outras palavras, vale dizer que o dano moral coletivo se
configura quando a conduta ilícita praticada pelo agente causador em razão de sua extensão não afeta somente a personalidade do sujeito no seu aspecto individual, mas também o
patrimônio imaterial de toda a coletividade ou de uma determinada categoria de pessoas.
Sobre o tema, oportuna a lição de CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO:
“[...] O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral
de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de
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um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala
em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de
que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior
ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer
isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura,
em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano
moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova
da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato
da violação (damnum in re ipsa).” (in DO DANO MORAL
COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 12, 1994, p. 55).
No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou:
“[...] 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a condenação em danos morais coletivos em sede de ação
civil pública. Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp
1.440.847/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe
15/10/2014; REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe 01/10/2013.
4. “A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da
sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. O dano moral
coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é,
a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de
forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo
negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade,
apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de
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uma pessoa.” (REsp 1397870/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 10/12/2014) Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n.º 1541563/RJ, 2ª. Turma, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, DJe 16/09/15).
“[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
perfilhado o posicionamento de ser possível, em tese, a configuração de dano extrapatrimonial coletivo, sempre que a lesão ou a ameaça de lesão levada a efeito pela parte demandada atingir, sobremodo, valores e interesses fundamentais do
grupo, afigurando-se, pois, descabido negar a essa coletividade o ressarcimento de seu patrimônio imaterial aviltado. (...).”
(REsp n.º 1315822/RJ, 3ª. Turma, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/04/15).
A par disso, ainda que o dano moral coletivo possa ser presumido e, portanto, prescinda de produção probatória específica,
é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Deve a conduta lesiva ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos,
intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, pois não é qualquer atentado aos interesses
coletivos que pode acarretar o dano moral difuso.
No caso em apreço, consoante se infere da análise dos autos,
em especial dos documentos acostados ao mov. 1.3 e 1.4-PROJUDI, não nega o ato reprovável do apelado em demolir parcialmente, sem autorização do Poder Público, uma edificação
de valor histórico (portal de entrada remanescente de um muro
construído em taipa de pedra) para abertura de janelas em seu
estabelecimento comercial.
Todavia, não se vislumbra que tal situação tenha afetado substancialmente o conjunto arquitetônico, histórico e cultural
existente no centro da Cidade, bem como causado sofrimento e repúdio social suficientes a configurar o dano moral coletivo, dado o caráter isolado e de pequeno valor da conduta
lesiva.
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Ademais, inobstante o imóvel objeto da presente demanda
esteja situado no Centro Histórico do Município de Castro,
cuja área segundo o recorrente está em processo de tombamento, inexiste elementos que demonstrem que o proprietário
tinha conhecimento inequívoco de que seu imóvel possuía características relevantes para ser reconhecido como patrimônio
histórico e cultural, incumbindo-lhe a proteção e a conservação do bem.
Destarte, não há na conduta do apelado intensidade e extensão suficientes para agredir o patrimônio imaterial coletivo
que justifique a imposição de dano moral coletivo.
Sendo assim, incabível a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à coletividade.
Compartilhando da mesma orientação, oportuno colacionar
os seguintes precedentes da Corte Superior:
“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO
EXTRAPATRIMONIAL OU A DANO MORAL COLETIVO. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar o réu na obrigação
de recuperar área de preservação permanente degradada, bem
como a proibição de novos desmatamentos, ao pagamento de
multa e, por fim, ao pagamento de indenização pelo danos
ambientais morais e materiais.
2. Quanto ao pedido de condenação ao dano moral extrapatrimonial ou dano moral coletivo, insta salientar que este é cabível
quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos, o que não foi constatado pela corte de
origem. (...).” (AgRg no REsp n.º 1513156/CE, 2ª. Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 25/08/15, g. n.).
“[...] 2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa
punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais.
Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se limi-
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tar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.
3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à
moralidade pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência
de dano moral coletivo.
4. Recurso especial provido.” (REsp n.º 1303014/RS, 4ª. Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator para
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/05/15, g. n.).
5. Forte em tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
III. DISPOSITIVO
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto e sua fundamentação.
Participaram do julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora REGINA AFONSO PORTES, Presidente sem
voto, e as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA e LÉLIA SAMARDÃ GIACOMET.
Curitiba, 09 de agosto de 2016.
DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO RELATOR
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL.
CONDENAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA LESIVA GRAVE SUFICIENTE A PRODUZIR ALTERAÇÕES RELEVANTES NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1496860-6 - Castro - Rel.: Abraham
Lincoln Calixto - Unânime - J. 09.08.2016)
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VOTO Nº 29915
APELAÇÃO Nº 1014911-68.2015.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: SIPROEM - SIND. DOS PROF. DAS ESC.
PUB. MUNIC. DE BARUERI, TAB. DA SERRA, ITAP.
DA SERRA, JUQUITIBA, COTIA E VARGEM G.P. APELADO: FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública - Sindicato de Professores - Insurgência contra os critérios para atribuição de
aulas no ano letivo de 2016 - Ação julgada parcialmente procedente, para a correção de um dos critérios - Interposição de
apelação pelo sindicato objetivando a atribuição de aulas de
forma geral e global na sede da requerida e o pagamento de
indenização por dano moral coletivo. 1) Encerramento do ano
letivo para o qual se objetivava a correção dos critérios para
atribuição de aulas
Perda de objeto - Recurso prejudicado nesse ponto. 2) Indenização por danos morais coletivos - Não cabimento - Ausência
de demonstração do efetivo dano apto a dar ensejo à indenização. Sentença mantida - Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação civil pública proposta pelo SINDICATO DOS
PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
DE BARUERI, COTIA, VARGEM GRANDE PAULISTA,
TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇÚ, ITAPECERICA DA SERRA, SÃO LOURENÇO DA SERRA E JU-
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QUITIBA - SIPROEM em face da FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERU - FIEB, objetivando a
declaração de inaplicabilidade de disposições contidas na Portaria nº 518/2015, editada em 15 de outubro de 2015, a fim de
que, no ano de 2016, a atribuição de aulas para os professores
da FIEB observe os seguintes parâmetros: (i) uniformização
do critério de 0,1 ponto por dia trabalhado em qualquer unidade escolar da FIEB e a dedução de 0,1 ponto a cada dia
integral não trabalhado de forma injustificada e não por horaaula; (ii) não sejam computados, para efeito de dedução do
tempo de serviço, os 30 primeiros dias do afastamento do professor para o exercício de atividade política; (iii) que a atribuição de aulas seja feita de forma geral e global na sede da FIEB,
excluindo-se a hipótese de atribuição na unidade escolar, computando-se todo o tempo de serviço do professor na FIEB independentemente da unidade escolar em que ministrou aulas
desde a sua contratação e os demais títulos. Requereu ainda, a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo.
Manifestação do Ministério Público às fls. 152/153.
O pedido liminar foi parcialmente deferido às fls. 154/155,
para determinar que a requerida proceda à atribuição de aulas
relativas ao ano letivo de 2016 com observância da uniformização dos critérios de 0,1 ponto por dia trabalhado em qualquer unidade escolar da FIEB e a dedução de 0,1 ponto para
cada dia integralmente não trabalhado de forma injustificada,
e não por hora-aula.
Contestação às fls. 169/179.
A sentença de fls. 257/263, proferida pela MM. Juíza Graciella Lorenzo Salzman, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar proferida e
rejeitando os demais pedidos. Sem custas e honorários.
Inconformado, o sindicato apelou às fls. 266/275, requerendo
a reforma da sentença. Sustentou que a atribuição de aulas
deve ser realizada de forma geral e global na sede da FIEB,
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excluindo-se a hipótese de atribuição na unidade escolar, computando-se todo o tempo de serviço do professor na FIEB independentemente da unidade escolar em que ministrou aulas
desde a sua contratação e os demais títulos. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano
moral coletivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com contrarrazões às
fls. 279/291.
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às fls.
294/297, opinando pelo não provimento do recurso.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
1) Da atribuição de aulas
A presente ação objetivava a correção dos critérios adotados
na Portaria nº 518/2015, editada em 15 de outubro de 2015,
para o processo anual de atribuição de classes e aulas nas escolas mantidas pela requerida no ano letivo de 2016.
O pedido liminar foi parcialmente deferido e a ação julgada
parcialmente procedente, para determinar à requerida a uniformização dos critérios de concessão/dedução de pontos por
dias trabalhados, para efeitos de atribuição de aula.
Insurge-se o sindicato autor objetivando a reforma da sentença, a fim de que a atribuição de aulas seja realizada de forma
geral e global na sede da FIEB e a requerida seja condenada
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
Entretanto, em virtude do tempo decorrido e uma vez encerrado o ano letivo de 2016, o recurso perdeu seu objeto no que
tange à atribuição de aulas, de sorte que eventual modificação
da r. sentença não surtiria nenhum efeito prático, mostrandose completamente inócua a modificação do julgamento nesse
ponto.
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Assim, verifica-se que o recurso perdeu seu objeto no tocante
à atribuição de aulas, restando prejudicada a sua apreciação.
2) Do dano moral coletivo
No que tange à pretensão da condenação da ré ao pagamento
de indenização a título de danos morais, o pedido não merece
acolhida.
Inicialmente cabe ressaltar que, a despeito da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da impossibilidade de ocorrência de dano moral coletivo, o C. STJ, revendo seu posicionamento anterior no sentido da “necessária vinculação do dano
moral à noção de dor, de sofrimento psíquico, de caráter individual” (REsp 598.281/MG, 1ª Turma, Rel. p/ Acórdão Min.
Teori Albino Zavascki, j. 02/05/2006, DJ 01/06/2006, p. 147),
passou a “reconhecer em tese, a possibilidade de cumulação
de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem
como a condenação em danos morais coletivos” (REsp
1.269.494/MG, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 24/
09/2013, DJe 01/10/2013).
No entanto, no caso concreto, não restaram demonstrados
quais os efetivos danos morais que teriam decorrido da ação
da requerida.
Isto porque, o tópico IV da petição inicial (“Outras questões
de direito”) carece de fundamentação, limitando-se o autor a
aduzir que “a Requerida deverá ser condenada a pagar uma
indenização correspondente à responsabilidade por danos a
interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos; cujo
montante deverá ser revertido ao FAT - Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ou outra Entidade/Órgão escolhidos pelo julgador”, sem determinar em que exatamente consistiram tais
danos.
Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:
“No caso em tela, os elementos caracterizadores do dano moral
não me parecem aperfeiçoados, não obstante a Portaria atacada tenha sido considerada ilegal, passível de criar odiosa dis-
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tinção e privilégios, o autor não trouxe aos autos, em números, tamanho impacto à coletividade dos professores da comarca que justificasse tal punição.
Se houve maior prejuízo a um ou outro professor, não está
afastada a possibilidade do acionamento individual.
Concluo, portanto, pela ausência de razões de fato e direito
capazes de justificar a reforma da bem lançada sentença, opinando pelo não provimento do apelo e a manutenção da decisão por seus fundamentos, com as ressalvas acima” (fls. 294/
297).
Face ao exposto, conhece-se em parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

A demanda apresentada veicula um dos mais novos institutos da Responsabilidade Civil – o dano moral coletivo –, de
modo que deve ser analisada sem perder de vista sua natureza
jurídica, sem a confundir, sob qualquer aspecto, com outros
ramos do Direito.
A Responsabilidade Civil, tradicionalmente, configurase quando uma conduta possui nexo causal com um dano injustificado, produzindo, deste modo, um ato ilícito (art. 927,
caput1 c/c art. 1862 , do Código Civil).
Percebe-se, portanto, que são três os elementos da Responsabilidade Civil:
1) CONDUTA, dolosa ou culpa, cujos elementos subjetivos podem ser dispensados na hipótese de Responsabilidade
Objetiva;
____________________
1

2

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
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2) NEXO DE CAUSALIDADE e;
3) DANO.
O deslinde desta causa concentra-se na ocorrência, ou não,
de seu terceiro elemento (dano), especificamente sob a novel
categoria do dano moral coletivo. Torna-se inútil analisar a
conduta da parte promovida, ou mesmo a existência de nexo
de causalidade, caso não esteja configurado um dano moral
coletivo.
Afinal, estamos diante de Responsabilidade Civil, cuja
preocupação primeira é reparar o dano, como se extrai do art.
944, caput, do CC/023 , e não punir condutas, como se fosse
um direito sancionador.
O primeiro passo para identificação de qualquer tipo de
dano reparável é compreender que a cláusula geral da Responsabilidade Civil (art. 927, do CC) deve ser preenchida mediante lesão a direitos titularizados, ou seja, direitos que pertencem
ao patrimônio jurídico de alguém.
Assim, quando um direito extrapatrimonial de um indivíduo é ofendido, estaremos diante de dano moral individual.
Por outro lado, quando o direito lesionado pertence a toda a
coletividade ou a grupos sociais, de maneira indivisível, estaremos diante de um dano moral coletivo. Aliás, esse dano é
melhor compreendido se denominado de dano extrapatrimonial coletivo.
No tradicional dano moral ocorre ofensa a direito de um
indivíduo; ao passo que no dano extrapatrimonial coletivo são
ofendidos direitos transindividuais.
Os aspectos mais importantes da um direito coletivo são
a impossibilidade de serem exercidos individualmente (indivisibilidade) e na ausência de titular definido, isto é, na sua transindividualidade. Assim leciona o saudoso Min. Teori Albino
Zavascki:
____________________
3

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
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“Direitos Coletivos são direitos subjetivamente transindividuais (= sem titular determinado) e materialmente indivisíveis.”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos
coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006, p. 41/42).

No Brasil, o dano moral coletivo foi expressamente previsto no art. 6º, VI e VII, do CDC e no art. 1º da LACP, neste
último caso ao tratar de dano moral no instrumento destinado
à tutela de direitos transindividuais.
Apesar da previsão legal, o dano moral coletivo enfrentou resistência ao seu reconhecimento. O próprio Min. Teori
Albino Zavascki4 , quando ainda estava no Superior Tribunal
de Justiça, não aceitava sua existência e chegou a afirmar que o
dano moral é incompatível com os direitos transindividuais,
pois é vinculado à noção de dor, de sofrimento, lesão psíquica,
inerentes ao indivíduo.
Atualmente, a maior parte da doutrina nacional que se
debruçou sobre o assunto compreende que a lesão a direitos
transindividuais extrapatrimoniais gera obrigação de reparação
por dano moral coletivo.
Apesar de algumas diferenças nos conceitos adotados, um
enorme leque de juristas nacionais conceitua o dano moral
coletivo como lesão a direitos extrapatrimoniais difusos ou
coletivos, a exemplo de Anderson Schreiber5 ; Pablo Stolze6 ;

____________________
4

5

6

STJ, REsp 598281/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02/05/2006, DJ 01/06/
2006.
SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da
erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2013, p. 90.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de
direito civil: Responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.
135. v. 3.
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Felipe Teixeira Neto7 ; Leonardo Roscoe Bessa8 ; Héctor Valverde Santana9 e Xisto Tiago Medeiros Neto10 .
Na opinião de Xisto Tiago Medeiros Neto:
(...) o dano moral coletivo corresponde à lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, considerada em seu todo ou qualquer de suas expressões (grupos, classes ou categorias de pessoas), os quais se distinguem pela natureza extrapatrimonial e por refletir valores e bens fundamentais tutelados pelo sistema jurídico. (MEDEIRO NETO, Xisto Tiago.
Dano moral coletivo. 3. ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 170).

Da mesma forma, veja-se:
(...) podemos conceituar o dano moral coletivo como a lesão
ilegítima, aferível no caso concreto, a direitos fundamentais
extrapatrimoniais negativos ou seus desdobramentos, na legislação ordinária, cuja titularidade pertença a um grupo social (direitos coletivos stricto sensu) ou à coletividade em geral
(direitos difusos). (LACERDA, José Gutemberg Gomes. Dano
moral Coletivo: sob a perspectiva dos direitos fundamentais. Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2017, p. 110).

____________________
7

8

9

10

TEIXEIRA NETO, Felipe. Dano moral coletivo: a configuração e a reparação do dano extrapatrimonial por lesão aos interesses difusos. Curitiba:
Juruá Editora, 2014, p. 179.
BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. Revista Direito e Liberdade. v. 7. n. 3, ESMARN, Mossoró, jul/dez 2007, p. 238
SANTANA, Héctor Valverde. Dano moral no direito do consumidor. In:
BENJAMIN, Antonio Herman; MARQUES, Cláudia Lima (coord.). Biblioteca de direito do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 148.
MEDEIRO NETO, Xisto Tiago. Dano moral coletivo. 3. ed. São Paulo: LTr,
2012, p. 170.
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O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, também reconhece que o dano moral coletivo está presente quando são
ofendidos direitos transindividuais, como se observa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXPOSIÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS. RISCO PARA A COMUNIDADE. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, “Se, diante do caso
concreto, for possível identificar situação que importe lesão à
esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito
transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à
moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo” (REsp
1.402.475/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 28/06/
2017). 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano no exame
dos fatos, concluiu que a comunidade ficou exposta aos riscos
decorrentes do não reposicionamento dos cabos de telefonia,
que ficou ao alcance dos transeuntes que circulavam no local.
3. Dessa forma, para ser afastado o dano moral, ou avaliar o
excesso do valor fixado, tal como pretendido nas razões de
recurso especial, é necessária a revisão de fatos e provas, providência incompatível com a via do recurso especial, situação
que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 426.382/RJ,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

A partir dessas considerações, conclui-se que ocorrerá
dano moral ou extrapatrimonial coletivo quando ofendidos direitos transindividuais (difusos ou coletivos em sentido estrito)
de uma sociedade, contudo, previstos em normas jurídicas, ou
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seja, na Constituição ou na legislação, como autênticos direitos, a exemplo do que ocorre com o meio ambiente, direito à
saúde pública, relações de consumo, direito à habitação, entre
diversos outros direitos fundamentais sociais.
Assim, teremos esse tipo de dano na contaminação de
um rio; na inserção no mercado de produtos potencialmente
perigosos; no cartel entre incorporadoras que prejudique o acesso à habitação, entre outros casos que afetem pessoas indeterminadas e de maneira indivisível.
No caso em análise, independentemente do debate secundário de a conduta do pároco configurar, ou não, crime, não se
identifica lesão a direitos transindividuais dos munícipes de Jacaraú. Os fatos narrados podem consubstanciar lesão de um grupo de indivíduos, não passam de lesão a direitos individuais,
pertencentes às próprias órbitas jurídicas dos jovens ofendidos.
O argumento de que a sociedade foi abalada ou que foram afetados seus valores éticos, ou mesmo o rompimento da
expectativa quanto ao vigário, não demonstra ofensa a verdadeiros direitos de uma sociedade.
Os valores referidos no conceito usado no Superior Tribunal de Justiça são apenas a explicitação do conteúdo de alguns
direitos transindividuais, quando esses valores estão presentes em
normas positivadas, são direito posto, ainda que implicitamente,
pois não são identificados por meio de empirismo, indução ou
dedução. É importante lembrar que onde não há norma (não
falo de texto), inexiste transgressão e, portanto, ato ilícito.
Os valores de uma sociedade estão sujeitos a variações
diversas, influenciados pelos costumes regionais, época, crenças, entre outros. Além disso, para fins de Responsabilidade
Civil, os valores possuem relevância apenas quando são tipificados em normas jurídicas, ainda que implicitamente. Antes
disso, os valores pertencem aos campos da filosofia e da sociologia, e atuam no processo de formação das normas, em conformidade com a clássica teoria tridimensional do Direito de
Miguel Reale.
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Na mesma linha de raciocínio, já foram feitas críticas ao
dano moral desconectado de ofensas a normas, a exemplo:
(...) o dano moral coletivo deriva de lesão a normas (princípios e regras) e não simplesmente a valores. A vagueza conceitual contribui para a percepção de um dano nada além de retórico, não aferível objetivamente. (LACERDA, José Gutemberg Gomes. Dano moral Coletivo: sob a perspectiva dos direitos
fundamentais. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2017, p. 106).

Em outras palavras, no Direito brasileiro, no campo da
Responsabilidade Civil, inexiste norma que tutele a sociedade
coletivamente de escândalos, de decepções ou de ficar estarrecida diante de danos sofridos por indivíduos.
Caso prevalecesse entendimento contrário, o dano moral
ou extrapatrimonial coletivo estaria presente em um sem-número de hipóteses que chocam a sociedade diuturnamente,
vulgarizando-se o instituto jurídico concebido para reparar danos reais à sociedade.
Por estes fundamentos e diante de tudo que foi exposto,
com todas as vênias do Eminente Relator e dos que o acompanharam voto com a divergência e, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença de primeiro grau incólume em todos os seus termos.
É como voto.
João Pessoa, 30 de abril de 2019.
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Vogal
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Intimações por whatsapp:
importante mecanismo de acesso
à Justiça
WHATSAPP INTIMATIONS:
IMPORTANT ACCESS TO JUSTICE MECHANISM
ALESSANDRA ROBERTA CAVALCANTE
DA ROCHA BATISTA

RESUMO:
O presente trabalho tem o intuito de abordar os benefícios advindos do uso de Tecnologias e Sistemas de Informação como
formas de dinamizar o acesso à justiça no Poder Judiciário,
com o fim de proporcionar celeridade processual e reduzir os
custos. O ambiente de trabalho e a forma de execução das atividades sofreram grandes mudanças, inovando as atividades
processuais, pois o que antes era realizado em dias, hoje é realizado num só click. Identificar o caminho traçado e as formas
abordadas para tamanha modificação estrutural é o objetivo
da presente pesquisa. Para tanto, falaremos como o uso de Tecnologias e Sistemas de Informação inovaram os mecanismos
de acesso à justiça no Brasil. Em seguida, apresentaremos os
Sistemas implantados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e
como ele utiliza o ambiente virtual na realização de suas atividades jurisdicionais. Por fim, abordaremos o uso do aplicativo
WhatsApp como mecanismo de acesso à justiça.
Palavras-Chave: Direito. Tecnologia da Informação. Intimações por WhatsApp.
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ABSTRACT
This paper aims to address the benefits of the use of Information Technology and Systems as a means of boosting access to
justice in the judiciary, in order to provide procedural speed
and reduce costs. The work environment and the manner of
execution of the activities have undergone major changes, innovating the procedural activities, because what was once done
in days, today is done in one click. Identifying the traced path
and the approached forms for such structural modification is
the objective of this research. To this end, we will talk about
how the use of Information Technology and Systems innovated the mechanisms of access to justice in Brazil. Next, we will
present the Systems implemented by the Paraíba Court of Justice and how it uses the virtual environment to perform its jurisdictional activities. Finally, we will cover the use of the WhatsApp application as a mechanism for access to justice.
Keywords: Right. Information technology. Intimates by WhatsApp.
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INTRODUÇÃO
No decorrer dos anos, a evolução tecnológica e as grandes descobertas virtuais, geraram impactos cada vez maiores
na sociedade como um todo, inclusive, no processo judicial.
Tais inovações levaram certo tempo para ocorrer, necessitando de constantes ajustes, reprogramações e realinhamentos técnicos e operacionais, a fim de minimizar as falhas identificadas na execução. Tais problemas não foram suficientes para
estancar o aceleramento tecnológico no Poder Judiciário, muito pelo contrário, as falhas trouxeram a baile a possibilidade de
reconstrução e avanços por novos métodos e novas tecnologias
dinamizando as atividades jurisdicionais.
Com isso, o ambiente de trabalho e a forma de execução
das atividades sofreram grandes mudanças, inovando as atividades processuais. O objetivo da presente pesquisa está em identificar as formas abordadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba
(TJPB) para fomentar a utilização de Tecnologias e Sistemas
de Informação como inovadores mecanismos de acesso à justiça, em especial, o uso do aplicativo WhatsApp.
Para tanto, no primeiro momento, abordaremos como as
inovações no o acesso à justiça impulsionou o judiciário na busca de novos métodos de prestação jurisdicional, com impactos
positivos e resultados efetivos para a sociedade. No segundo
momento, identificaremos os mecanismos virtuais de acesso à
justiça e as ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, mapeando o desenvolvimento da política da celeridade processual por
meio das Tecnologias e Sistemas de Informação no TJPB.
Por fim, abordaremos o mais moderno aplicativo utilizado pelo Judiciário para realizar com maior agilidade, segurança e eficácia as intimações. O uso do WhatsApp tem fomentado o judiciário brasileiro, dentre eles, o TJPB que, recentemente, aderiu a essa nova plataforma virtual, proporcionando aos
usuários o que há de mais moderno e inovador no campo da
Tecnologia, abrindo portas para a nova era digital.
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1 A TECNOLOGIA COMO FACILITADOR
DO ACESSO À JUSTIÇA
O presente estudo tem o intuito de abordar os avanços
gerados pelo uso de Tecnologias e Sistemas de Informação como
formas de fomentar o acesso à justiça, reduzindo a morosidade
e os altos custos processuais. Diante dos inúmeros estudos existentes sobre as formas de acesso à justiça, o presente trabalho
pretende abordar, em especial, os estudos de Mauro Cappelletti e Bryan Garth1 .
Isso porque o estudo de Cappelletti e Garth teve relevante impacto no Poder Judiciário ao trazer um panorama da real
situação vivenciada pelo Judiciário no âmbito Global, indicando medidas que poderiam ser utilizadas para minimizar os impactos negativos da morosidade judicial, do alto custo processual, do excesso de prazos e da insatisfação das partes nos julgamentos.
O direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado de propor ou
contestar uma ação. Para os autores2 , o conceito de acesso à
justiça tem sofrido uma transformação importante, correspondente a uma mudança equivalente no direito e no Processo Civil. O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à
igualdade, apenas formal, mas não efetiva, onde a justiça só
podia ser obtida por aqueles que poderiam enfrentar seus custos (sistema do laissez-faire3 ).
__________________
1

2

3

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de
Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988.
CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de
Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988, p.09.
Laissez-faire é um termo em francês que significa “deixe fazer”, utilizado
em referência ao pensamento do liberalismo econômico que defende a
economia livre de intervenções governamentais. Com estes argumentos,
a expressão laissez-faire passou a ser utilizada para descrever os comerciantes ou consumidores em ação, sem um governo que os controlasse.
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A partir do momento em que as ações e relacionamentos
passaram a ter mais um caráter coletivo que individual, as sociedades modernas deixaram para traz a visão individualista do direito, reconhecendo direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, associações e indivíduos, fazendo surgir o acesso efetivo.
Assim, o acesso à justiça pôde ser encarado como um sistema
jurídico moderno e igualitário ao garantir o direito a todos.
Um ponto importante destacado na pesquisa de Cappelletti e Garth4 está no fato dos processualistas modernos ampliarem sua pesquisa para mais além dos Tribunais e utilizar métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia, da
economia, e ademais, aprender através de outras culturas. O
“acesso” não é apenas um direito social fundamental, ele é também, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo
pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e
métodos da moderna ciência jurídica.
Desde o início do século, esforços importantes surgiram
para melhorar e modernizar os Tribunais e seus procedimentos. Segundo Master Jacob5 a engrenagem judiciária formal de
côrtes da Justiça, naturalmente, continuará a ser necessária e
vital não só para lidar com importantes questões de direito,
como para julgar vultosas e substanciais questões que afetam
interesses.
A grande tarefa dos reformadores do acesso à justiça é
preservar os Tribunais ao mesmo tempo em que afeiçoam áreas especiais do sistema judiciário, observando as mudanças a
fim de criar sistemas que atendam as reais necessidades do homem e da coletividade. Segundo Cappelletti e Garth:
O direito é freqüentemente complicado e precisamos reconhecer que ainda subsistem amplos setores nos quais a simplifica__________________
4

5

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de
Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988, p.13.
CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de
Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988, p.76.
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ção é tanto desejável quanto possível. A simplificação também diz respeito à tentativa de tornar mais fácil que as pessoas
satisfaçam as exigências para a utilização de determinados remédios constitucionais. (1988, p. 176)

Para os autores, é necessário criar novos caminhos para
realizar uma prestação jurisdicional efetiva. A Constituição
Federal de 1988 tornou o acesso à justiça um princípio expressamente previsto no art. 5º, XXXV, reconhecendo-o
como um direito humano fundamental. Assim, o acesso à
justiça tornou-se um princípio constitucional processual e
primordial para todos que pretendem ingressar uma demanda em juízo.
A interpretação6 do princípio do acesso à justiça não pode
se limitar à mera possibilidade de ingresso em juízo; ao contrário, esse princípio deve ser interpretado compreendendo a noção ampla do acesso à ordem jurídica justa, para a qual converge todo o conjunto de princípios e garantias constitucionais
fundamentais do processo. E, para que se obtenha essa “garantia-síntese”, o constituinte positivou na lei maior uma série de
princípios e garantias, impondo várias exigências ao sistema
processual por meio de um conjunto de disposições que convergem para esse fim.
Assim, o acesso à justiça7 tornou-se um princípio que
promove a garantia da cidadania, obrigando o Estado a facilitar e permitir o amplo e livre acesso à justiça, impedindo que o
legislador crie normas que venham a dificultar ou impossibilitar o acesso ao judiciário, como também, impulsionar os mecanismos virtuais na utilização das atividades jurisdicionais.
__________________
6

7

DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19ª Edição. Edita: Atlas. São Paulo, 2016, p. 33.
Processo Judicial Eletrônico sobre a Égide das Garantias Constitucionais
Processuais e as adequações do novo Código de Processo Civil sobre o
E-Processo. Disponível em: http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/
2015/1-10.pdf. Acesso em 13/02/ 2019, às 17:30 horas.
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É baseado nessa simplificação que o presente trabalho
pretende identificar, demonstrando como o uso de Tecnologias
e Sistemas de Informações estão beneficiando a sociedade
moderna incrementando o Poder Judiciário na garantia de satisfação pelos serviços prestados.
2 AS TECNOLOGIAS IMPLANTADAS NO TJPB
O Tribunal de Justiça da Paraíba vem investido significativamente em Tecnologia de ponta e Sistemas de Informação,
como formas de ganhos na celeridade processual, acesso à justiça, economia e eficiência nos serviços prestados.
Os Sistemas de Informação (SI) podem ser entendidos
como o conjunto de partes que interagem entre si, integrandose para armazenar dados e gerar informações para contribuir
nas decisões. Já a Tecnologia da Informação (TI), é o conjunto
de softwares, hardware, recursos humanos e respectivos procedimentos que antecedem e sucedem o software8 .
O setor responsável por toda essa inovação no TJPB é a
Diretoria de Tecnologia de Informação (DITEC), criado por
meio da Lei Nº 9.316/109 , que tem a missão, conforme art. 22
de administrar os recursos de Tecnologia da Informação e padronizar os métodos e as práticas dos processos de trabalho a
ela inerentes, incumbindo-lhe, especialmente:
I. planejar, organizar e dirigir as atividades de gestão de recursos de tecnologia da informação, inclusive a realização de projetos, a gestão de sistemas, as redes e os equipamentos e o
suporte ao usuário;
__________________
8

9

ALTER, L. S. Information systems: A management perspective. Menlo Park,
California: Benjamin & Cummings, 2. ed., 1996.
Lei Nº 9.310/10. Disponível em: http://static.paraiba.pb.gov.br/
diariooficial_old/diariooficial30122010.pdf. Acesso em: 12/02/2019, às
17:00 horas.
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II. normatizar os procedimentos para produtos e serviços de
tecnologia da informação;
III. identificar a necessidade de contratação de equipamentos,
sistemas e serviços de tecnologia da informação, bem como
fiscalizar a execução dos contratos resultantes.

A DITEC é composta por gerências criadas para desempenhar atividades específicas dispostas no quadro a seguir:
GERÊNCIAS

NOMENCLATURA

RESPONSÁVEL

Diretor

DITEC

José Teixeira de Carvalho Neto

Gerência de Atendimento

GEATE

José Fábio de Alencar Rodrigues

Gerência de Suporte

GESUP

Gerência de Desenvolvimento

GEDES

José Djalma de Vasconcelos Medeiros Junior
Ney Robson Pereira de Medeiros

Gerência de Sistemas

GESIS

Marcelo Perin Borba

Conforme o art. 23 da Lei Nº 9.316/10, incumbe a Assessoria Técnica da DITEC incumbe à tarefa de:
I. assessorar o diretor e os gerentes na elaboração do
planejamento gerencial, na definição dos objetivos, metas e
diretrizes e na implementação dos planos de ação, alinhados
ao direcionamento institucional, bem como a elaboração da
proposta orçamentária anual relativa aos programas, projetos
e ações no âmbito da sua Diretoria;
II. elaborar o plano de metas anual da diretoria, em
conjunto com as gerências que a compõem;
III. orientar os gerentes na elaboração do planejamento
operacional e na execução dos respectivos planos de ação;
IV. propor normas e procedimentos para a elaboração e
acompanhamento de planos anuais, concernentes às unidades integrantes da diretoria;
V. sugerir medidas e práticas administrativas que objetivem
o desenvolvimento da diretoria, bem como difundir instrumen-
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tos e técnicas gerenciais que visem à maximização qualitativa
e quantitativa dos resultados da unidade;
VI. acompanhar os projetos em execução na diretoria,
zelando pela fiel observância das diretrizes empregadas;
VII. proceder ao acompanhamento da execução dos
contratos firmados pelo Tribunal de Justiça com as empresas
prestadoras de serviços na área de informática;
VIII. sistematizar os relatórios periódicos elaborados
pelas gerências da Diretoria;
IX. adotar as medidas que visem a otimização dos
recursos gerenciados pela Diretoria, com vistas à redução de
custos;
X. promover o atendimento de demandas por soluções
tecnológicas oriundas das unidades;
XI. exercer outras atribuições vinculadas às suas funções,
determinadas pelo diretor de tecnologia da informação.

O art. 24 estabelece as atividades da Gerência de Sistemas, encarregada de planejar, desenvolver, homologar, manter
e administrar ferramentas, linguagens de desenvolvimento, sistemas e aplicativos, e manter a respectiva documentação; efetuar a manutenção do sítio na intranet e na internet; e, exercer
outras atribuições vinculadas às suas funções, determinadas pelo
diretor de Tecnologia da Informação.
Já no art. 25, encontramos as atividades desempenhadas
pela Gerência de Suporte, que são:
I. planejar, homologar, instalar, manter e administrar o
funcionamento de rede física e lógica, inclusive servidores de
serviços e de dados;
II. planejar, desenvolver, homologar, manter e administrar
bancos de dados corporativos e setoriais;
III. disponibilizar e controlar o acesso de usuários internos
e externos a sistemas, aplicativos, bases de dados e demais serviços inerentes à tecnologia de informação;
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IV. efetuar a manutenção preventiva e a corretiva do
parque computacional, bem como acompanhar a manutenção
realizada por terceiro;
V. estabelecer e implantar padrões de segurança,
confiabilidade e disponibilidade para equipamentos, sistemas
e serviços de tecnologia da informação;
VI. exercer outras atribuições vinculadas às suas funções,
determinadas pelo diretor de tecnologia da informação.

O art. 26 apresenta a Gerência de Atendimento responsável por:
I. receber sugestões, reclamações ou solicitações de suporte
de tecnologia da informação;
II. controlar, acompanhar e requisitar da unidade
responsável informações sobre averiguações e providências tomadas no que se refere a demandas registradas;
III. informar sobre os resultados das demandas encaminhadas;
IV. exercer outras atribuições vinculadas às suas funções,
determinadas pelo diretor de tecnologia da informação.

Já a Gerência de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação, presente no art. 27, que incumbe à tarefa de:
I. propor as políticas, as diretrizes, as normas e os
procedimentos que disciplinem a utilização de recursos de tecnologia de informação;
II. identificar as necessidades de tecnologia da informação
junto aos usuários;
III. realizar estudos de viabilidade, análise e projetos,
bem como acompanhar a sua implementação e manutenção;
IV. prospectar novas tecnologias de desenvolvimento de
sistemas processuais para o Poder Judiciário do Estado, e definir seus artefatos, produtos e requisitos mínimos;
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V. exercer outras atribuições vinculadas às suas funções,
determinadas pelo diretor de tecnologia da informação.

Podemos identificar as inúmeras atribuições desempenhadas pela DITEC. Ela tem desenvolvido grandes projetos tecnológicos, promovendo uma reestruturação no quadro estrutural
e funcional do Tribunal de Justiça da Paraíba, trazendo uma
atmosfera virtual de van guarda. O organograma abaixo10 explica a estrutura hierárquica da DITEC.
Os sistemas que auxiliam o TJPB na realização das atividades judiciais são:
SISTEMA

FUNÇÃO

BACENJUD

É um instrumento de comunicação eletrônica entre o
Poder Judiciário e instituições financeiras bancárias, com
intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central. Por meio dele, os magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações,
bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que serão transmitidas às instituições bancárias para
cumprimento e resposta.

INFOJUD

O sistema Informações ao Judiciário tem como objetivo
atender as solicitações do Poder Judiciário. Ele substitui
o procedimento anterior de fornecimento de informações
cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal do Brasil, mediante o recebimento prévio de ofícios
enviados pelos tribunais.

SERASAJUD

Esse sistema serve para facilitar a tramitação dos ofícios
entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca
eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para
mais segurança.

__________________
10

PETI 2015 a 2020. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. Diretoria de Tecnologia da Informação. Tribunal de Justiça da Paraíba. Pág. 07.
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Esta nova plataforma contém algumas funcionalidades
que procuram atender suas expectativas, tais como: Consulta inteligente, por meio de campo único e múltiplos
parâmetros, em diversas bases de dados, Geração de relatórios dinâmicos, Administração de usuários e funcionalidades por perfis.

RENAJUD

Sistema on-line de restrição judicial de veículos criado
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o
Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

É notório os investimentos aplicados no Poder Judiciário
a fim de promover inúmeras vantagens na execução do processo judicial, possibilitando novos mecanismos de acesso à justiça. A seguir, falaremos das novidades implantadas no TJPB no
tocante a Tecnologias e Sistemas de Informação.
A primeira grande novidade implantada pelo TJPB refere-se ao uso da ferramenta Business Intelligence (B.I.) recéminstalada, denominada Qlik Sense, que vai permitir a extração
de dados dos mais diversos segmentos da Justiça estadual, sejam eles, processuais, financeiros, de recursos humanos, de fiscalização extrajudicial, entre outros, com o objetivo de aprimorar a tomada de decisões pela gestão11 .
De acordo com o Diretor de Tecnologia da Informação
(DITEC) do TJPB, José Teixeira de Carvalho Neto, a ferramenta é uma das mais modernas do mercado. “Uma solução
de B.I. viabiliza a coleta e o processamento de grande volume
de dados oriundos de fontes internas e externas, com mais agilidade, permitindo a visualização e a análise das informações
resultantes”.
__________________
11

TJPB instala solução tecnológica de apoio à gestão e tomada de decisão.
Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/avanco-tjpb-instala-solucaotecnologica-de-apoio-a-gestao-e-tomada-de-decisao. Acesso em: 07/03/
2019, às 10:00 horas.
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O Núcleo de Inteligência e Análise de Dados foi criado
para dar efetividade ao uso da ferramenta, realizando o levantamento, mapeamento e consolidação das regras e dos dados
relacionados, considerando a definição das prioridades de escopo da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça da Paraíba. A medida resultará na disponibilização de painéis interativos, que permitirão a manipulação completa das respectivas informações, pelos setores interessados12 .
Dando continuidade nas inovações, o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos, assinou o Ato da Presidência nº 12/2019,
autorizando a expansão do Projeto Digitaliza para todas as
unidades judiciárias do Estado e, ao mesmo tempo, instituindo premiação, por meio de concessão de dias de folga aos
ser vidores que aderirem ao projeto. Segundo o
Desembargador, “a medida visa ganhos de eficiência e economia de recursos advinda da implantação do PJe, notadamente diante da grave crise orçamentária e financeira pela
qual atravessa esse Tribunal, cujos esforços estão voltados para
a concreta priorização das atividades desenvolvidas no 1º Grau
jurisdição”13 .
A expansão do Projeto Digitaliza para todas as unidades
judiciárias do Estado, tem sido crescente e, até o momento, 78
unidades judiciárias do Estado estão credenciadas, com mais
de 440 servidores habilitados para a realização da migração de
processos físicos para o PJe.
O artigo 8º do ato estabelece que a partir da data estipulada, todos os recursos somente serão encaminhados ao TJPB
através do Processo Judicial Eletrônico, sendo obrigatória a
prévia migração dos processos físicos, cuja competência já pos__________________
12
13

Idem 41.
Presidente do TJPB edita Ato nº 12/2019 expandindo Projeto Digitaliza
para todas as unidades judiciárias. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/
noticia/presidente-do-tjpb-edita-ato-no-122019-expandindo-projeto-digitaliza-para-todas-as-unidades. Acesso em: 04/02/2019, às 09:00 horas.
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sui tramitação no PJe. Caso a unidade não observe este dispositivo, os recursos serão devolvidos à unidade de origem.
A Gerente de Projetos do TJPB, Ana Caroline Vasconcelos disse que “além da autorização da expansão, o ato traz um
balizamento de metas mensais e premiações para os servidores
que aderirem ao programa. Nos anexos, tem a meta em meses
e o tempo necessário para cada unidade judiciária aderir ao
programa, migrando os processos”14 .
A nova equipe da Corregedoria-Geral de Justiça da Paraíba também se prepara para iniciar uma gestão focada no investimento em tecnologia. Essa foi à principal medida anunciada pelo corregedor-geral empossado, Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, ao falar sobre as metas do biênio 2019/2010, à frente do órgão correicional. “Temos a meta
de implementar uma maior informatização do órgão, imprescindível para um melhor trabalho do Poder Judiciário”15 .
Os Juízes-Corregedores nomeados também estão afinados
com a proposta de trabalho, voltada para implementação de instrumentos modernos. A Juíza-Corregedora, Silmary Alves de
Queiroga16 disse que “a nova gestão traz, também, novos desafios. Estamos todos animados, porque dentro dos planos desenvolvidos estão configuradas as metas de trabalho, principalmente, trazendo novas ferramentas de informatização, alcançando todos os
colegas que necessitem das orientações deste órgão”, enfatizou.
De acordo com o Magistrado Marcos Coelho de Salles17 ,
“o Judiciário precisa estar em constante evolução em relação
__________________
14
15

16

17

Idem 41.
Corregedoria do TJPB tem como meta investir em Tecnologia. Disponível
em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/nova-equipe-da-corregedoria-do-tjpbtem-como-meta-investir-em-tecnologia-da-informacao. Acesso em: 05/02/
2019, às 10:00 horas.
Corregedoria do TJPB tem como meta investir em Tecnologia. Disponível
em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/nova-equipe-da-corregedoria-do-tjpbtem-como-meta-investir-em-tecnologia-da-informacao. Acesso em: 05/02/
2019, às 10:00 horas.
Idem 42.
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as ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) e Business Intelligence (B.I). Vamos trabalhar a todo o momento para oferecer aos magistrados e servidores ferramentas indispensáveis para
o nosso cotidiano e para um planejamento estratégico de cooperação entre servidores e magistrados, a fim de produzirmos
resultados eficazes”, ressaltou Marcos Salles.
Para o Juiz-Corregedor Antônio Silveira Neto18 “o investimento em Informática vai promover maior agilidade aos serviços da Corregedoria, bem como uma maior confiança e qualidade nas atividades correicionais. Os sistemas que buscamos implantar vão possibilitar aos Juízes-Corregedores e ao próprio Juiz
da Comarca um melhor entendimento do fluxo de processos e
da dinâmica do serviço judicial em cada comarca. Os dados dos
Sistemas Eletrônicos de B.I. permitirão tanto a ampliação da visão, quanto um maior detalhamento dos processos judiciais”.
Para tanto, vem investindo na capacitação e treinamento
de seus servidores, aquisição de novos equipamentos, suprimentos tecnológicos e investimentos na Diretoria de Tecnologia de
Informação (DITEC).
Outra novidade para o primeiro semestre de 2019 será a
migração dos processos físicos e virtuais das Varas de Execução Penal do Tribunal de Justiça da Paraíba para o Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Cerca de 28 mil
ações serão lançadas para essa nova plataforma de tramitação.
A plataforma SEEU possibilita o acesso a informações e
permite a realização das seguintes atividades:
• movimentações e condenações;
• detalhamento do cálculo de pena, agendamento automático
dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal;
• acompanhamento eletrônico dos prazos de progressão, oferecendo, em tempo real, o quadro das execuções penais em
curso;
__________________
18

Idem 43
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• pesquisa com indicativos gráficos para demonstrar a situação do sentenciado;
• produção de relatórios estatísticos, que podem fomentar a
criação de políticas públicas.
• informará ao juiz, automaticamente, os benefícios que estão
vencidos ou por vencer, facilitando a administração da execução das rotinas e fluxos de trabalhos;
• promotores de justiça, defensores públicos, advogados, gestores prisionais e os demais atores que intervêm no processo
de execução penal podem interagir com a nova ferramenta de
trabalho e realizar o levantamento de todas as informações.

O SEEU foi implantado nos Tribunais de Justiça do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e
Rondônia. O Departamento de Monitoramento de Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ tem sido a mola propulsora
da implantação do Sistema e faz um acompanhamento constante de todas as fases do SEEU19 .
O Tribunal de Justiça da Paraíba criou o Núcleo de Inteligência e Análise de Dados, cuja finalidade é dotar o Poder Judiciário estadual de instrumentos tecnológicos que permitam a análise de dados gerenciais que ajudem a atual gestão na tomada de
decisões pautadas em elementos concretos. Segundo o Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal, Dr. Meales Medeiros de Melo, no
primeiro momento, serão analisadas as informações acerca das
custas, emolumentos, processos e dos dados gerenciais possíveis,
para que o TJPB tenha, de fato, dados que vão desde uma conta
de energia de um “Fórum X”, até as mais complexas20 .
__________________
19

20

Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Tribunal de Justiça da
Paraíba. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/cerca-de-28-mil-processos-serao-migrados-para-o-sistema-eletronico-de-execucao-unificado.
Acesso em: 27/02/2019, às 10:00 horas
Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Disponível em:
https://www.tjpb.jus.br/noticia/video-sobre-criacao-do-nucleo-de-inteligencia-do-tjpb-e-veiculado-na-tv-justica. Acesso em: 14/02/2019, às 20:00
horas.
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As inovações não param, TJPB instituiu por meio do Ato nº
10/2019 o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação
– CgovTI que tem por objetivo prover, de forma efetiva, a gestão e
governança de TI do Tribunal. O Comitê terá competência para
estabelecer estratégias, indicadores e metas institucionais, aprovar
planejamentos e orientar as iniciativas e investimentos tecnológicos dentro dos temas específicos da área de Tecnologia da Informação, conforme consta no Ato da Presidência21 .
O Diário de Justiça Eletrônico (DJe) é outro Sistema implantado pelo TJPB e tem surtindo grandes resultados. Só no
ano passado, o DJe realizou cerca de seis mil publicações. De
acordo com o Editor e Supervisor do DJe, Martinho Sampaio22 ,
“serão divulgados 5.562 processos de notas de foro de 1º Grau,
referentes às comarcas. Da Justiça de 2º Grau, serão publicados cerca de 100 editais, com intimações às partes, além de
decisões e acórdãos dos Gabinetes, matérias da Diretoria Judiciária, do Pleno, do Conselho da Magistratura e das Câmaras
Cíveis, Criminal e Seções Especializadas”.
No tocante a Ouvidoria do TJPB, foi criado um novo Sistema com o objetivo de ampliar a interação entre o Poder Judiciário
estadual e o jurisdicionado. O novo Sistema é usado para receber
demandas do público interno e externo, por meio do serviço ‘Envie sua Manifestação’, disponibilizado no site do TJPB, no link
Ouvidoria. O Sistema apresenta um formulário, onde o cidadão
pode interagir com o Tribunal, enviando sua mensagem23 .
__________________
21

22

23

Tribunal de Justiça da Paraíba cria Comitê de Governança de Tecnologia
de Informação. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-cria-comite-de-governanca-de-tecnologia-da-informacao. Acesso em: 06/02/2019,
às 12:00 horas.
Edição especial do Diário da Justiça eletrônico sairá com cerca de seis mil
publicações. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/edicao-especial-do-diario-da-justica-eletronico-saira-com-cerca-de-seis-mil-publicacoesna. Acesso em: 18/01/2019, às 17:20 horas.
Novo Sistema de Ouvidoria para receber demandas do público será disponibilizado ainda esse mês. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/novo-sistema-da-ouvidoria-para-receber-demandas-do-publico-seradisponibilizado-ate-o-final. Acesso em: 18/01/2019, às 20:00 horas.
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Em se tratando de Controle Interno, o Pleno do TJPB
expediu a Resolução nº 02/2019, criando e disciplinando a realização do Sistema de Controle Interno (SCI) no Poder Judiciário do Estado da Paraíba, por meio de um normativo técnico e norteador da estrutura e funcionamento das unidades integrantes do Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Judiciário, tornando-se a meta do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça da Paraíba.
O SCI-TJPB terá por objetivo assegurar que as metas gerais
da entidade sejam atingidas com razoável segurança, além de:
• avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, a execução dos programas e do orçamento do TJPB;
• comprovar a legalidade, a legitimidade e a economicidade e
avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e a efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Judiciário;
• aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; entre outros.

O SCI é o conjunto de unidades administrativas, funções
e atividades existentes, com ações assessoradas pelo Comitê de
Auditoria, articuladas pelo Órgão Central do SCI-TJPB e operacionalizada pelas diversas unidades executoras, orientadas
para o desempenho do Controle Interno e o cumprimento das
finalidades estabelecidas no artigo 1º, conforme as diretrizes
estratégicas e os princípios de caráter conceitual e estrutural
definidos24 .
O Tribunal de Justiça da Paraíba passou a adotar o Sistema de Gestão de Contratos (SGC), regulamentado pelo Ato da
__________________
24

Resolução que disciplina a estrutura e funcionamento do Sistema de Controle Interno do TJ. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/resolucao-que-disciplina-estrutura-e-funcionamento-do-sistema-de-controle-interno-do-tj-e. Acesso em: 11/01/2019, às 10:30 horas.
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Presidência nº 80/2018. O SGC automatiza todo o processo
de gestão e fiscalização de contratos, contando com documentos padronizados, registros eletrônicos e sistema de notificação
automatizada de ações25 .
Segundo Rossana Guerra de Sousa, responsável pela
Gerência de Controle Interno (Gecoi) “Estes fatores conferem
aos envolvidos no processo uma maior segurança e eficiência
no exercício de suas atribuições, sendo uma ferramenta para
melhoria do gerenciamento das contratações. Para compatibilizar as atividades de gestão e fiscalização de contratos, foi disponibilizado, diretamente no SGC a versão 4 do Manual de
Gestão de Contratos e Processamento da Despesa, que deverá
ser utilizado por todos os fiscais e gestores de contratos”26 .
Buscando melhorar a produtividade de seus servidores e
magistrados, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC)
implantou um serviço oficial de armazenamento e compartilhamento de arquivos na “nuvem”, similar ao Dropbox e Google Drive. Esse novo sistema judicial e administrativo vai auxiliar na prestação jurisdicional diária. Basta acessar a intranet e
logar no link “Armazenamento de Arquivo”. Nos próximos
dias, será possível acessar pela interface do webmail27 .
Uma vez nesse ambiente, o usuário poderá arquivar seus
documentos e/ou compartilhar com seu grupo. Segundo o então Diretor da DITEC Giuseppe Guido, “Verificamos que seria importante termos um serviço similar oficial, de modo que
possamos padronizar informações, oferecer mais recursos e
garantir a segurança no uso e armazenamento dos dados do
Sistema. Neste primeiro momento o sistema deve ser utilizado
__________________
25

26
27

Sistema de Gestão de Contratos é adotado pelo TJPB. Disponível em:
https://www.tjpb.jus.br/noticia/sistema-de-gestao-de-contratos-e-adotadopelo-tjpb. Acesso em: 09/01/2019, às 08:00 horas.
Idem 53.
Servidores e Magistrados do TJPB já podem armazenar arquivos em “nuvem oficial” similar ao Google Drive. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/
noticia/servidores-e-magistrados-do-tjpb-ja-podem-armazenar-arquivosem-nuvem-oficial-similar-ao. Acesso em: 18/12/2018, às 8:45 horas.
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apenas para documentos como PDFs e DOCs. Em um curto
espaço de tempo, também será aberto para imagens e outros
arquivos”28 .
Uma das ferramentas virtuais já consolidadas é o Sistema Nacional de Videoconferência, plataforma implantada pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e regulamentada pela
Resolução nº 105/2010. Inaugurado o sistema de videoconferência no ano 2002, tornou-se o primeiro Estado do Brasil a
instituir o interrogatório à distância. Uma audiência por videoconferência é um ato processual realizado com a utilização
de recursos tecnológicos de transmissão de som e imagem em
tempo real29 .
O Fórum Criminal de João Pessoa oferece todos os meios necessários para a promoção de uma audiência nessa modalidade. Segundo o magistrado Adilson Fabrício Gomes Filho,
“para que a sessão por videoconferência cumpra sua finalidade
é preciso que tudo transcorra perfeitamente, como horário exato da audiência, o funcionamento de todo o equipamento entre
as unidades judiciais, duas câmeras profissionais, telões, programas de computador e um canal exclusivo, fazendo a interligação entre a sala montada no Fórum da Capital e na unidade
que requisitou a audiência. O juiz que vai presidir o ato deve
dominar o sistema por meio de um controle remoto e poderá
monitorar a direção da câmera. O detento também terá a visão
do julgador na sala”30 .
No tocante a aquisição de equipamentos, o Tribunal de
Justiça da Paraíba adquiriu oito Scanners de alto desempenho
para auxiliar nos trabalhos das equipes do Projeto Digitaliza,
no Fórum Cível de João Pessoa e no Fórum de Campina Gran__________________
28
29

30

Idem 55.
Audiência por Videoconferência vai interrogar preso em João Pessoa que
responde ação penal do Rio de Janeiro. Disponível em: https://
www.tjpb.jus.br/noticia/audiencia-por-videoconferencia-vai-interrogar-preso-em-joao-pessoa-que-responde-acao-penal. Acesso em: 13/12/2018, às
20:00 horas.
Idem 57.
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de. Cada máquina tem capacidade de digitalizar 80 páginas
por minuto, inclusive, frente e verso, quase triplicando o serviço realizado pelo maquinário que vinha sendo de 30 páginas
por minuto. De acordo com o Juiz Auxiliar da Presidência,
Meales Medeiros de Melo, os Scanners já foram encaminhados aos Fóruns de Campina Grande e o Cível da Capital.
A perspectiva é de que os equipamentos facilitem e agilizem o
trabalho de digitalização dos processos. Com o ganho de desempenho, o Tribunal de Justiça espera conseguir reduzir os
prazos inicialmente previstos para migração dos processos físicos nas Varas31 .
Podemos notar que o Tribunal de Justiça da Paraíba vem
avançando no setor de Tecnologia de Informação (TI), implantando valiosos Sistemas de Informação e investindo na modernização de equipamentos para o suporte das atividades, proporcionando a todo o jurisdicionado vários mecanismos virtuais de acesso à justiça.
Em recente visita ao TJPB, o Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Bráulio Gabriel
Gusmão, responsável pela coordenação das ações de Tecnologia da Informação elogiou o setor de TI do TJPB, considerando “um Tribunal que possui bons técnicos e muita competência nessa área. Queremos reafirmar a prioridade de implantação, atualização e expansão do PJe, pois essa é uma política
pública e uma ação prioritária do CNJ”32 .
No encontro, Bráulio Gusmão atualizou a equipe do Tribunal de Justiça sobre as iniciativas do CNJ com relação à Tecnologia da Informação, a exemplo da versão 2.1 do PJe, da
__________________
31

32

TJPB adquire Scanners de alto desempenho para agilizar trabalhos do
Projeto Digitaliza. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-adquire-scanners-de-alto-desempenho-para-agilizar-trabalhos-do-projeto-digitaliza. Acesso em: 05/02/2019, às 12:00 horas.
Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ visita o TJPB para conhecer ações na
área de TI. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/juiz-auxiliar-dapresidencia-do-cnj-visita-tjpb-para-conhecer-acoes-na-area-de-ti. Acesso
em: 12/12/2018, às 20:00 horas.
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implantação do Laboratório de Inteligência Artificial e de como
este servirá para todos os Tribunais33 .
No tocante a criação do Laboratório de Inteligência Artificial, Bráulio Gusmão afirmou se tratar de um Centro para
pesquisa e desenvolvimento de soluções, usando a inteligência
artificial para o processo eletrônico. De acordo com o Magistrado, o Judiciário tem um volume grande de demandas de
massa e precisa injetar um alto nível de automação, bem como
conhecer, com maior eficiência, o conteúdo desses processos34 .
As inovações não param de chegar e os próximos projetos do TJPB no tocante a Tecnologia de Informação, segundo
o Juiz Meales Medeiros está na expansão do PJe e sua migração da versão 2.0 para a 2.1; o PJe Criminal; o PJe mídias,
referente à gravação de audiências; e as ferramentas de inteligência artificial35 .
Podemos perceber as inúmeras atividades desenvolvidas
pelo TJPB no ramo da Tecnologia de Informação e o futuro
reserva grandes projetos.

3. INTIMAÇÕES POR WHATSAPP
A Lei nº 11.419/06 alterou a Lei nº 5.869/73 trazendo
em seu art. 20 as mudanças produzidas nesta lei, em especial
atenção, o art. 237, parágrafo único, que estabelecer: “As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria”.
Assim as intimações passaram a ser realizadas também,
na plataforma virtual através do aplicativo WhatsApp regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio
da Resolução nº 185/2013, na decisão proferida pelo mesmo
órgão no Procedimento de Controle Administrativo nº
__________________
33
34
35

Idem 60.
Idem 61.
Idem 62.
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0003251.94.2016.2000000, entendendo pela validade da sua
utilização para a comunicação de atos processuais às partes
que assim optarem. Assim, o Poder Judiciário passou a fazer
uso do aplicativo WhatsApp para a realização de intimações.
O WhatsApp Messenger36 é um serviço de mensagens
móvel e compatível com diferentes plataformas que substitui o
de Serviço de Mensagens Curtas (SMS) e funciona através do
pacote de dados de Internet do seu provedor que é o mesmo
usado para e-mail e navegação web.
A partir deste dispositivo legal, as intimações puderam
ser realizadas de forma eletrônica. Conforme o art. 269, caput,
do CPC, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos
atos e dos termos do processo. Trata-se de ato de comunicação
processual37 da mais relevante importância, pois é da intimação que começam a fluir os prazos para que as partes exerçam
seus direitos e faculdades processuais.
Conforme art. 270, caput, do CPC, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da
lei. Em contrapartida, o art. 272, caput, do CPC diz que quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas às
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
Assim, podemos observar que o CPC trouxe a possibilidade da intimação ser realizada, em primeiro plano, por meio
eletrônico e, se frustrada a intimação eletronicamente, será ela
realizada por meio de publicação dos atos no órgão oficial.
Outro ponto observado pelo CPC refere-se ao responsável pelas intimações. Segundo o art. 275, a intimação será feita
por oficial de justiça quando frustrada por meio eletrônico ou
correio. Ele não vincula ao oficial de justiça a responsabilidade
__________________
36

37

É um serviço utilizado para o envio de mensagens de textos curtos, através de telefones celulares. CARNEIRO, Francisco Noberto Gomes. Oficial de Justiça. Prática Legal. Normas e Procedimentos. Editora: Gráficas,
Cópias e Papeis. Paraíba, 2017, p.152.
CARNEIRO, Francisco Noberto Gomes. Oficial de Justiça. Prática Legal.
Normas e Procedimentos. Editora: Gráficas, Cópias e Papeis. Paraíba,
2017, p.121.
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pela realização da intimação no plano eletrônico. Sendo assim, as intimações virtuais podem ser realizadas por outro servidor do Tribunal.
No Brasil, os pioneiros na implantação da comunicação
dos atos processuais (intimações) através da ferramenta WhatsApp foram os Tribunais Federais. Seu modelo de Sistema serviu como referência para outras esferas do judiciário. No Estado da Paraíba, a Justiça Federal, por meio da Portaria Nº 1162/
2017 definiu o procedimento, estabelecendo critérios para a
implantação e operacionalização do sistema.
De acordo com o Juiz Federal Bruno Teixeira de Paiva38 ,
Diretor do Fórum da Justiça Federal na Paraíba, “a utilização do
aplicativo vai ao encontro das novas tendências em meios de comunicação via internet, cada vez mais acessíveis à população, além de
promover a modernização dos serviços públicos à realidade dos dias
de hoje. A novidade também permite a adequação do funcionamento do Poder Judiciário aos princípios da proteção ambiental e a
redução de despesas, em face das restrições orçamentárias”.
Os interessados em aderir à modalidade deverão preencher e assinar um Termo de Adesão e enviá-lo através do email intimação.whatsapp@jfpb.jus.br, onde farão parte de um cadastro no Sistema Cad.What. Esse cadastro é utilizado por todos os Magistrados da Justiça Federal no Estado da Paraíba,
ficando o Magistrado responsável por selecionar, em sua unidade, os processos que irão fazer parte do modelo de intimações por WhatsApp.
O credenciamento no Poder Judiciário será realizado
mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada
identificação presencial do interessado. Ao credenciado será
atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comu__________________
38

Justiça Federal na Paraíba implanta Intimação por WhatsApp. Disponível
em: http://www.jfpb.jus.br/manterNoticia?metodo=detalhar&codigo=
2445&pagina=noticia.jsp Acesso em: 04/02/2019, às 16:30 horas.
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nicações. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.
O destinatário da intimação deverá estar ciente do recebimento através do aplicativo, no prazo de 24 horas, iniciando
a contagem dos prazos, na forma da legislação. A falta de resposta por duas vezes, consecutivas ou alternadas, implicará no
desligamento do aderente a esta forma de comunicação, que
somente poderá solicitar nova inclusão depois de decorrido o
prazo de um ano. Em igual penalidade incorrerá se enviar textos, vídeos ou imagens através do aplicativo39 .
Conforme o art. 6º da Portaria, as Secretarias das Varas
Federais ficam proibidas de prestar quaisquer informações, bem
como receber manifestação ou documento através da ferramenta. Caso necessite de qualquer esclarecimento, o usuário deverá comparecer ao atendimento da Vara que praticou o ato ou
peticionar no processo.
As Secretarias das Varas que aderirem à forma de intimação por WhatsApp receberão, via Secretaria Administrativa,
telefone celular com acesso à internet exclusivamente para a
implementação e operacionalização do serviço.
Segundo o art. 8º, o Núcleo de Tecnologia da Informação e o Núcleo Judiciário elaborarão planilha eletrônica a ser
disponibilizada às Varas, onde constará o nome e o telefone
dos aderentes à modalidade de intimação via WhatsApp, bem
como os eventuais excluídos.
Já no termo de adesão, a parte interessada em aderir deverá declarar os seguintes itens:
I. Concorda com os termos da intimação por meio do aplicativo WhatsApp;
II. Possui o aplicativo WhatsApp instalado em seu celular,
tablet ou computador e está ciente de que terá o prazo de 24
__________________
39

Justiça Federal na Paraíba implanta Intimação por WhatsApp. Disponível
em: http://www.jfpb.jus.br/manterNoticia?metodo=detalhar&codigo=
2445&pagina=noticia.jsp Acesso em: 04/02/2019, às 16:30 horas.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

87

horas para a confirmação do recebimento da intimação, que
será enviada no formato de documento em PDF;
III. Tem conhecimento de que a falta de resposta por duas
vezes (consecutivas ou alternadas) implicará no desligamento
do aderente à forma de comunicação via WhatsApp, só podendo efetuar nova adesão depois de decorrido um ano do
desligamento;
IV. Está ciente de que é defeso o envio por WhatsApp de petições, documentos, imagens ou vídeos com finalidade diversa
da tratada na presente Portaria;
V. Quaisquer dúvidas referentes à intimação deverão ser suscitadas nos autos do processo ou através do atendimento presencial da Secretaria da Vara que expediu o ato;
VI. Deverá informar através do e-mail destinado ao envio dos
termos de adesão caso não pretenda mais receber intimações
por WhatsApp;
VII. Se não houver mudança do número de telefone, o aderente deverá, de imediato, preencher, assinar e enviar novo termo de adesão.

Em apenas um ano de funcionamento, o Sistema WhatsApp da Justiça Federal conta com mais de 400 inscritos. Não
foi apontado nenhum problema na execução do procedimento, como também, não houve desistência. Os usuários estão
satisfeitos com os resultados obtidos, pois recebem a intimação
de forma ágil, segura e eficiente.
Na Justiça Estadual do Estado da Paraíba, o então Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Desembargador Joás
de Brito Pereira Filho, e o então Corregedor-Geral de Justiça,
Desembargador José Aurélio da Cruz, assinaram no dia 30 de
Janeiro de 2019 a Portaria 001/2019 instituindo o Sistema de
Intimação pelo aplicativo WhatsApp, denominado SIW. A iniciativa do projeto-piloto foi do Juiz Bruno Azevedo, Diretor
Adjunto do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos (Nupemec) e Titular da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande.
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A comunicação por meio eletrônico pretende conferir
maior celeridade e economia processual, devendo melhorar a
qualidade da prestação jurisdicional. De acordo com o artigo
2º da Portaria, as intimações serão enviadas pelo aplicativo
WhatsApp, baixado no aparelho celular ou pelo computador,
onde será fornecido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, exclusivamente para tal finalidade.
A parte interessada em aderir ao SIW deverá fazê-lo mediante a assinatura do Termo de Adesão, que será disponibilizado na página oficial do Tribunal de Justiça da Paraíba
(www.tjpb.jus.br). O servidor responsável pela intimação deverá encaminhar a imagem do despacho, decisão ou sentença,
com a identificação do processo e os nomes das partes. As intimações por WhatsApp serão remetidas apenas durante o horário normal de expediente forense.
A intimação será considerada realizada no momento em
que o ícone do aplicativo de mensagens WhatsApp ficar na tonalidade azul, indicando sua entrega ao destinatário. A contagem dos prazos obedecerá à legislação processual vigente e, se
não houver a entrega e a leitura da mensagem pela parte, no
prazo de três dias a contar do envio, o servidor responsável providenciará a intimação por outro meio idôneo, conforme o caso40 .
O lançamento do Sistema SIW para intimações por WhatsApp foi notícia no site do Conselho Nacional de Justiça e no
Portal Lex Magister e será aplicado inicialmente nos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, a Vara de
Sucessões, Juizados Especiais e no Nupemec41 .
__________________
40

41

TJPB e Corregedoria-Geral de Justiça instituem Sistema de Intimação
pelo aplicativo WhatsApp. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/
tjpb-e-corregedoria-geral-de-justica-instituem-sistema-de-intimacao-peloaplicativo-whatsapp. Acesso em: 30/01/2019, às 10:00 horas.
Portal Lex Magister publica matérias sobre Intimação por Whatsapp. Disponível em: http: //www.lex.com.br/noticia_27765708_TJPB_E_
CORREGEDORIA_GERAL_DE_JUSTICA_INSTITUEM_SISTEMA_DE
_INTIMACAO_PELO_APLICATIVO_WHATSAPP.aspx Acesso em: 31/01/
2019, às 19:00 horas.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

89

Com tais medidas, o procedimento para intimações tomou um novo rumo, sem volta, em prol da sociedade que clama por medidas efetivas no tocante ao processo de acesso à
justiça no Poder Judiciário brasileiro.
Diante das alterações apresentadas, mostraremos a seguir
um quadro comparativo do procedimento convencional realizado para intimações e o modelo atual de intimações por WhatsApp.

Intimação Convencional
Realizado por Oficial de Justiça
Tem o prazo de até 15 dias para realizar
a intimação.
Intimação realizada pessoalmente, no
endereço residencial da parte ou em
seu trabalho.
A intimação será realizada com a
assinatura da parte
Os dados pessoais da parte ficam
registrados no processo.

Intimação por WhatsApp
Realizado por Servidor da Vara.
Tem o prazo de até 3 dias para realizar
a intimação.
Intimação realizada virtualmente, por meio
do aplicativo WhatsApp, pelo celular,
tablet ou computador.
A intimação será realizada com
a visualização azul do aplicativo.
Os dados pessoais da parte ficam registrados
no sistema criado exclusivamente
para o uso do aplicativo.

O procedimento é obrigatório.

O procedimento é opcional.

O Tribunal de Justiça da Paraíba inovou ao instituir o
procedimento de Intimações por WhatsApp, quebrando barreiras ao proporcionar ao jurisdicionado um trabalho mais econômico, efetivo, eficaz, no ambiente virtual.
Podemos concluir que o Poder Judiciário vem passando por grandes transformações, agindo de maneira efetiva
na elaboração de projetos e mecanismos virtuais de acesso à
justiça.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei de Informatização do Processo, Lei nº. 11.419/
2006 veio atender à necessidade por uma política de economia
de papel, capacitação em recursos humanos e agilidade na atividades judiciais. O Processo Eletrônico surgiu como uma verdadeira revolução no poder judiciário, visando otimização na
prestação jurisdicional, permitindo processos céleres e acessíveis a todos.
As novas Tecnologias e Sistemas de Informação influenciaram consideravelmente à sociedade atual e o próprio Poder
Judiciário, ao instituir a Lei nº 11.419/2006, propiciando a
implantação do processo judicial eletrônico, no intuito de gerar maior celeridade ao processo judicial.
O que podemos perceber com os avanços tecnológicos é
que não há mais espaço para a resistência e apego aos métodos
tradicionais de tramitação processual, uma vez que, as ferramentas eletrônicas são acessíveis ao cidadão e estão presentes
nos mais diversos lugares. Esses movimentos causados pelos
avanços tecnológicos são irreversíveis, proporcionando a ampliação do acesso às informações, gerando a efetivação da prestação jurisdicional.
A utilização, pelos Tribunais, de Tecnologias e Sistemas
de Informação têm significado grandes resultados no tocante à
celeridade, economia processual e eficiência. O atendimento
ao público está mais ágil, devido às alterações nos mecanismos
de acesso à justiça, auxiliando não só os servidores da justiça,
como também, as partes que podem acompanhar em qualquer
lugar, o andamento do seu processo, em tempo real.
Atividades processuais como protocolos, assinaturas e
intimações, passaram a ter outra dimensão com o uso das tecnologias, pois, em questão de segundos, tais atividades podem
ser realizadas, desafogando os atendimentos nas secretarias e
cartórios, diminuindo as filas de espera.
Outra questão advinda de tais inovações no Pode Judiciário
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diz respeito à economia com matérias de expediente, como papéis, pastas, estantes e arquivos físicos que passaram a ser substituídos pelos arquivos digitais, tornando-os eletrônicos. Uma forma
eficiente de modificar o cenário abarrotado com acúmulos de papéis por um ambiente limpo fisicamente e organizado virtualmente em pastas, proporcionando uma rápida localização por qualquer interessado, por meio do certificado digital, num só click.
O campo de trabalho também passou a ser modificado
com a era tecnológica, pois os advogados podem acompanhar
os processos em seus escritórios, sem a necessidade de ir aos
Tribunais, acompanhando o andamento dos processos a qualquer momento, na comodidade do seu ambiente de trabalho.
Os servidores e magistrados também foram beneficiados
com a mudança de espaço físico para plataforma virtual, passando a realizar atividades Home Office. Podemos passar horas falando das vantagens advindas do uso de tecnologias no
ambiente judicial, tamanho o número de benefícios proporcionado para todos que dele se beneficiam.
Para tanto, vem investindo na capacitação e treinamento
de seus servidores, aquisição de novos equipamentos, suprimentos tecnológicos e investimentos na Diretoria de Tecnologia de
Informação (DITEC).
As intimações via aplicativo WhatsApp é uma estrutura
recente no judiciário paraibano. Na Justiça Federal o Sistema
Cad.What conta com mais de 400 inscritos em apenas um ano
de funcionamento.
Os operadores estão muito otimistas com os resultados e
estimam uma crescente adesão nos próximos anos. Já na Justiça Estadual, o projeto está em sua fase embrionária, o Sistema
SIW está em desenvolvimento e a expectativa dos coordenadores é iniciar o procedimento em todo o Estado em poucos dias.
Inovar deve ser uma constate para que o judiciário atinja
resultados promissores com a utilização de Sistemas e Tecnologias de Informação a fim de proporcionar mecanismos efetivos e seguros de acesso à justiça.
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2019, às 10:00 horas.
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A Governança Eleitoral nos países
Latino-Americanos e o modelo
brasileiro de gerenciamento
das Eleições
ELECTORAL GOVERNANCE IN LATIN AMERICAN
COUNTRIES AND THE BRAZILIAN MODEL OF
ELECTION MANAGEMENT
ALEX MUNIZ BARRETO

RESUMO:
Este artigo busca empreender a análise da governança eleitoral
com ênfase nos modelos institucionalizados na América Latina, notadamente no Brasil. Parte-se do estudo conjunto do tema
das eleições e sua integridade na dinâmica dos processos de
democratização e consolidação das democracias liberais na
região estudada, passando, em seguida, pelos principais aportes teóricos e matizes empíricos mais relevantes do processo de
controle e gerenciamento das eleições, sobretudo quanto às
entidades, dimensões, princípios e categorização dos diversos
arranjos organizacionais comparados. Ao final, serão analisadas as características do modelo brasileiro de governança eleitoral conglobante, como a legiferação oriunda de tribunais e a
amplitude da dimensão contenciosa, bem como a composição
e o modo de funcionamento institucional, tomando-se, em perspectiva, outros modelos regionais.
Palavras-chave: Eleições; governança eleitoral; modelo brasileiro.
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ABSTRACT:
This article seeks to undertake the analysis of electoral governance with emphasis on institutionalized models in Latin America, notably in Brazil. It is based on the joint study of the theme of the elections and their integrity in the dynamics of the
processes of democratization and consolidation of the liberal
democracies in the region studied, passing then by the main
theoretical contributions and empirical nuances more relevant
of the process of control and management of the elections, especially regarding the entities, dimensions, principles and categorization of the different organizational arrangements compared. Finally, the characteristics of the Brazilian model of electoral governance will be analyzed, such as the legalization of
courts and the scale of the contentious dimension, as well as
the composition and mode of institutional functioning, taking
into consideration other regional models.
Keywords: Elections; electoral governance; brazilian model.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo analisar o papel das eleições e da governança eleitoral, com enfoque nos países latinoamericanos1 e no modelo brasileiro, propondo-se a abordar os
sistemas atuais de composição e funcionamento dos órgãos de
governança (EMB´S – Electoral Management Boards), enquanto
estruturas institucionais destinadas à preparação, realização e
adjudicação das eleições. Além disso, o estudo está direcionado às peculiaridades e aos instrumentos formais operacionalizados pelo Poder Judiciário brasileiro na consecução do processo eleitoral, relacionando-o, comparativamente, a outros
países latino-americanos que, de forma análoga, adotaram o
modelo independente de gerenciamento das eleições.
Em que medida as eleições estão inseridas no próprio
conceito contemporâneo de democracia? É possível estabelecer parâmetros de interconexão entre a realização de boas eleições e o fortalecimento das democracias liberais contemporâneas da América Latina? Quais os elementos compositivos da
compreensão e caracterização da governança eleitoral? Como
se circunscreve o arquétipo brasileiro de governança e qual a
sua percepção em perspectiva com outros desenhos institucionais? São as proposições que se pretende identificar, sequencialmente, na composição deste trabalho.
1. ELETIVIDADE, INTEGRIDADE ELEITORAL
E DEMOCRACIA LIBERAL
A essencialidade do processo eleitoral para a própria concepção atual de democracia tem a sua máxima expressão enfatizada no conceito procedimental de Schumpeter, para o qual “o
____________________
1

Adotou-se a concepção mais ampla do termo América Latina, também
utilizada pelo Banco Mundial, a qual compreende todos os países das
Américas, excluindo-se apenas os de matriz anglo-saxônica (EUA e Canadá).
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método democrático é o sistema institucional para chegar a decisões políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir
por meio de uma luta competitiva pelo voto do povo” (SCHUMPETER, 2016:366). Nessa percepção processualista, a visão ortodoxa da teoria clássica sobre a democracia é afastada para se ressaltar que o modelo democrático se realiza, essencialmente, com
a disputa eleitoral, a partir da qual os representantes se credenciam à tomada de decisões políticas em nome dos representados.
Deve-se ressaltar que o mesmo autor, mesmo considerada a natureza minimalista do conceito acima adotado, denota
que a sua concepção restringe “o tipo de competição pela liderança que define a democracia unicamente ao caso da livre competição pelo voto livre” (SCHUMPETER, 2016:368, destacouse). Tal abordagem resulta na existência de dois fatores relevantes na conceituação: a) não é qualquer processo eleitoral que produzirá democracia; b) há fatores múltiplos no procedimento eleitoral que devem legitimá-lo, como a liberdade civil dos cidadãos,
como tal consistente em participar de eleições livres, o que demonstra a necessária composição de uma disputa íntegra.
Do mesmo modo, considerando-se que a eleição se impôs como método prevalente, posto que a alternativa do método aleatório da Grécia antiga – seja por sorteio ou por alternância automática dos cidadãos nas funções mandatárias de
decisão política – fora historicamente suplantada, a ponto de
se tornar o único modelo exequível nas democracias de massa
e na forma representativa, os processos eleitorais devem trazer
consigo a certeza dos procedimentos (regras do jogo) e a incerteza dos resultados, propiciando a real possibilidade de alternância no poder, sem a predeterminação dos concorrentes que serão eleitos (PRZEWORSKI, 1984:38).
Assim, nas sociedades de prevalência liberal tem-se o
fortalecimento da concepção de que os benefícios trazidos pela
eletividade – notadamente a sucessiva realização de eleições
justas e competitivas – favorecem o processo de democratização e, pari passu, reforçam a ideia de que países com institui-
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ções democráticas mais sólidas tendem a realizar eleições íntegras com maior habitualidade, a partir de uma boa gestão dos
processos de concorrência política.
Isto vem sendo visto desse modo, sobretudo, porque os reflexos da utilização reiterada do instituto das eleições vêm registrando dados substanciais para a transição de diversos regimes,
bem como, por via indireta, resultados vantajosos para as coletividades envolvidas, como a responsividade, a competitividade no
preenchimento dos cargos eletivos, o compartilhamento de responsabilidade nas decisões estatais, a pacificação2 e a legitimação
do processo sócio-político, o controle dos agentes públicos, a expansão dos direitos e liberdades civis, bem como a multiplicidade
de propostas ideológicas e de programas de governo.
Mesmo consideradas as implicações democratizantes advindas da realização de eleições justas, sucessivas e competitivas, não se pode perder de vista que a eleição, por si mesma (ou
seja, sem a adjetivação da integridade), não é causa suficiente
da democratização.3 Esse fenômeno tem sido verificado em
países que – inobstante a implantação do instituto das eleições,
pelo modus procedendi como foram realizadas – mantiveram o
modelo autocrático. Tais regimes políticos se serviram do processo eleitoral como meio de legitimação do establishment e de
construção de uma imagem “democrática” no cenário interno
e, também, perante a comunidade internacional, representando, por isso mesmo, autêntico simulacro de democracia (EDGELL et al, 2015).
____________________
2

3

A finalidade pacificadora do processo político foi, originariamente, antevista
por Aristóteles, para quem a Política (Systasis) consistia num sistema que
visa à estabilidade social e esta, por sua vez, em populações de larga escala, somente seria alcançada pela democracia (ARISTÓTELES, 2010).
No campo teórico ou meramente retrospectivo, pode existir: a) democracia
sem eleição, como no modelo clássico grego da democracia direta (embora, atualmente, seja inevitável concordar com Schumpeter de que o método
eleitoral é indissociável do modelo democrático, sendo o “único arranjo possível”, qualquer que seja a sociedade atual); b) eleição sem voto, como a
que se perfaz por sorteio ou pela via simbólica da aclamação.
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Segundo Edgell e Mechkova, a utilização das eleições
por regimes autocráticos pode resultar em uma forma de simulação democrática, significando “uma forma de adaptação” de
tais autocracias eleitorais, “tornando o autoritarismo mais durável em uma era de hegemonia do entusiasmo democrático”
(EDGELL et al, 2015:5). Os autores encontraram resultados
distintos para a intensidade do processo de democratização via
eleições nos países africanos, latino-americanos e da Europa
Ocidental, sendo mais significativos nos primeiros, de menor
grau nos segundos e quase inexistentes nos últimos.
Por outro lado, mas ainda sob a mesma perspectiva, há
registros históricos de países que passaram por processos de
democratização impostos externamente, nos quais a eleição foi
decorrente de injunção internacional, surgindo, assim, como
efeito e não causa da democracia,4 isto a partir da dominação
estrangeira aberta e ostensiva, como ocorreu com a Itália, Japão, Áustria e Alemanha Ocidental, logo após o advento da
Segunda Guerra Mundial (DAHL, 2015:184).
Inobstante o fato de que as eleições podem servir como
mecanismos para a legitimação formal de autocracias, o arquétipo atual utilizado para contextualizar a democracia é pautado no modelo teórico que atribui uma posição de supremacia
aos valores plurais das sociedades que adotaram o sistema participativo, por meio de eleições, como postulado fundamental.
Deve-se ressaltar que, até a década de 1990, “o papel
das instituições políticas esteve ausente das abordagens teóricas que explicavam a democratização” (TEORELL e HADENIUS, 2009:78-79), sendo que, posteriormente a essa época, a
eleição passou a ser analisada como causa e não apenas como
efeito da democracia.
____________________
4

Um dado histórico pouco ressaltado é que as eleições, como método de
concretização do modelo democrático, não constituem um instrumento
posterior à democracia, vez que, mesmo na Grécia antiga, já havia a escolha de representantes de comunidades para decidir sobre determinados assuntos, os quais compunham a Pritania.
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Nesse aspecto, há nítida aproximação das concepções
teóricas de Joseph Schumpeter, acima esboçada, e Samuel
Huntington, quando este afirma que “eleições, abertas, livres
e justas, são a essência da democracia, a inescapável [condição] sine qua non” (HUNTINGTON, 1991:9). Já para Lindberg, “é impossível conceber a representação democrática sem
eleições”, além do fato de que, embora conceitualmente ambas as instituições sejam distintas, é possível encontrar “uma
relação causal entre as duas” (LINDBERG, 2009:6).
A partir da base de dados do IDEA (clean elections), Democracy Index (electoral process) e Electoral Integrity Project (PEI 6.0 Index - rating), bem como do V-DEM (Versão 8 – country date), encontra-se uma forte medida de correlação (Pearson, r = 0,944**; r
= 0,796**; r = 0,859**, respectivamente)5 entre os níveis de qualidade da democracia liberal na América Latina (N = 24 países)6 e
a percepção da integridade eleitoral nesses países (Figura 01), a
partir do método de surveys utilizados com especialistas (experts), o
que denota relevante conexão entre as eleições e o funcionamento
das instituições democráticas na região analisada.

____________________
5

6

Fora utilizado o modelo paramétrico da Correlação de Pearson (r): o coeficiente da correlação bivariada simples, o qual mensura o grau e a direção da correlação (se positiva ou negativa, com valores entre +1 e -1),
entre X e Y. Essa análise descreve a relação entre duas variáveis lineares
e quantifica o grau de associação linear entre ambas.
Dados ausentes para Guina e Suriname (IDEA 2015); Trinidade e Tobago
(PEI 6.0 Index), bem como excluídas as ilhas do Caribe, como Aruba e Barbados, com ausência de dados em pelo menos dois dos índices utilizados.
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Como método de extensão da última correlação bivariada acima (PEI Index 6.0 e V-DEM) e diante das referências teóricas já expostas, pode-se observar a perspectiva da integridade
eleitoral – aqui ponderada como possibilidade causal – em face
do grau de desenvolvimento das democracias latino-americanas, no que tange ao aspecto da promoção dos direitos e liberdades civis aos cidadãos (Figura 02, a seguir).

* Diagrama de dispersão elaborado pelo autor, a partir do Excel e transposto para o Powerpoint, adotando-se o modelo analítico análogo ao utilizado pelo Electoral Integrity Project (NORRIS et al, 2017:11).
** No modelo de regressão linear simples (), com R=0,859 e R²=0,738.
Fontes: V-DEM 8.0 - Index of liberal democracy e PEI 6.0 Index - Rating (Harvard Dataverse).

A percepção da integridade eleitoral, por si mesma, tem
sido objeto de análise de diversas entidades internacionais, as
quais têm produzido scores que, somados ao que fora utilizado
na correlação acima (PEI 6.0 Index), constituem indicadores
relevantes no exame da qualidade dos processos eleitorais realizados na América Latina. Deve-se ressaltar que, para a produção de todos esses scores, foram formuladas perguntas acerca
da natureza e funcionamento dos organismos que são responsáveis pela governança eleitoral em cada país (Electoral Management Boards – EMB´s), constituindo item que denota a relevância do papel dessas entidades de gerenciamento para a efetiva
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higidez dos processos eleitorais, ou seja, como fator intrínseco
de integridade dos procedimentos.
A partir dos scores alcançados pelos países da América
Latina,7 com base na percepção obtida por quatro instituições
autônomas internacionais, com escala unificada comparativa
da média geral de todos (N = 24 países), pode-se observar o
grau de integridade eleitoral mensurado pelos diversos especialistas (Figura 03, a seguir).

* Gráfico elaborado pelo autor, a partir do Excel.
** Guiana, Suriname e Trinidade e Tobago figuram com médias parciais (com divisor três) devido à
ausência de dados no IDEA 2015 (Guiana e Suriname) e PEI 6.0 Index (Trinidade e Tobago), respectivamente.
Fontes: V- DEM – Item Clean Elections, IDEA – Item Clean Elections, Democracy Index – Item Processo Eleitoral e PEI 6.0 Index - Rating.

Na abordagem comparativa seguinte (Figura 04, abaixo),
analisa-se a perspectiva da integridade eleitoral, utilizando-se
o score do PEI Index 6.0, referido acima, diante da percepção
dos cidadãos acerca da satisfação com a democracia de cada
país (Latino Barometer 2017), com menor grau de correlação
entre ambas (Pearson, r = 0,311).
____________________
7

Segundo o Journal of Democracy, num total de 93 eleições analisadas,
6% das eleições realizadas na América Latina indicaram irregularidades
(flawed elections), no período de 1989-1999 (PASTOR, 1999:16).
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* Gráfico elaborado pelo autor, a partir do Excel.

Diante de tal cenário, ressaltadas as diversas interrelações
entre as eleições e a construção do modelo democrático, constata-se que a agenda de pesquisa de vários estudos na Ciência
Política tem se voltado à análise dos organismos que controlam as engrenagens do procedimento eletivo, sua natureza,
composição, capacidade, independência, permanência, funcionalidades, dentre outros fatores, evidenciando o relevante papel desempenhado pelos entes que gerenciam os processos eleitorais não só na definição e execução do cronograma da concorrência política, mas, também, na efetivação dos valores democráticos, na confiabilidade da disputa, na legitimidade dos
meios e, finalmente, na integridade dos resultados.
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2. GOVERNANÇA ELEITORAL
Na conjuntura histórica mundial, o paradigma da teoria
clássica sobre a gestão das eleições – perspectiva em que o Poder Executivo atuaria gerenciando a competição e o Legislativo adjudicando os resultados – cedeu lugar ao modelo de delegação da governança eleitoral.8 Tal mudança ocorreu entre o
final do século XIX e o início do século XX, quando “a tendência foi delegar tal tarefa para um corpo externo ao Parlamento” (RICCI et al, 2013:92), notadamente porque prevaleceu a
concepção de que preservar a governança das eleições sob o
controle dos partidos afetava a neutralidade dos procedimentos, ocasionando fraudes e outras irregularidades que culminavam na instabilidade política (LEHOUCQ, 2002:37).
Todavia, o papel do gerenciamento das eleições e o alcance dos seus efeitos para a consolidação da democracia passaram a ganhar destaque e ser objetos de estudos pormenorizados somente a partir do final do século anterior. De fato, embora a importância da temática tenha ocupado a agenda política
de muitos países há décadas, sobretudo em nações cujo passado eleitoral tenha sido marcado por instabilidades institucionais,9 são recentes os conceitos e a significação dos aspectos
fundamentais que envolvem a governança eleitoral.
____________________
8

9

O modelo judicial independente, implantando originariamente na Inglaterra, serviu de parâmetro para a reformulação da governança eleitoral, estabelecendo-se a delegação desta aos juízes (BARRETO, 2015:197)
Como é o caso do Brasil, cujos movimentos de sedição, bem como registros de fraudes e outras irregularidades, constituíram elementos significativos para a própria criação da Justiça Eleitoral na Era Vargas, como será
visto no ponto 5, adiante. Na mesma linhagem, em muitos países latinoamericanos, autocracias foram e são responsáveis por conduzir processos eleitorais fortemente influenciados pela intervenção governamental,
geralmente de ossatura militarista, como no Chile (Pinochet), México (Diaz),
Paraguai (Stroessner), Guatemala (Carrera), Nicarágua (Somoza), República Dominicana (Trujillo) e, mais recentemente, Cuba (Castro) e Venezuela (Maduro).
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Como ressaltado por Mozaffar e Schedler, “a governança eleitoral continua sendo uma ‘variável negligenciada’ no estudo da democratização política, [...] atraindo verdadeira atenção não quando
rotineiramente produz boas eleições, mas quando ocasionalmente
produz eleições ruins” (MOZAFFAR e SCHEDLER, 2002:6). Apesar disso, a governança eleitoral não pode ter a sua essencialidade
afastada na produção de bons resultados nos procedimentos eletivos
e para a própria preservação da integridade endógena destes últimos,
haja vista que, embora uma gestão eleitoral eficaz, por si só, não seja
suficiente para garantir boas eleições, em função da multiplicidade
complexa de variáveis sociais, políticas e econômicas que afetam o
processo eleitoral, pode-se afirmar que a realização de boas eleições
torna-se impossível sem uma governança eleitoral eficiente.
Desse modo, o conceito de governança eleitoral torna-se
fundamental para se erigir a compreensão da dinâmica de comando diretivo dos procedimentos de disputa e concorrência
política por meio do voto dos cidadãos. Abrange, assim, um
amplo conjunto de atividades de direção, controle e supervisão
institucional dos processos de escolha de representantes políticos nos regimes de competição eleitoral de cada país.10
Nesse conceito objetivo-funcional, centrado nas atividades
institucionais, a governança eleitoral é expressão mais abrangente
do que a administração eleitoral, posto que abarca não só a gestão
eleitoral, isoladamente considerada, mas, também, envolve a
formulação das normas procedimentais e, notadamente, o julgamento de litígios (adjudicação ou contencioso eleitoral).
Ao passo em que o elemento teleológico da governança
eleitoral é a integridade das eleições, isto é, a realização de disputas políticas “justas, livres, frequentes e competitivas” (DAHL,
2001:109), há elementos axiológicos compreendidos nessa pers____________________
10

Merece registro o fato de que organizações internacionais, como a ONU e
a União Europeia, também registram governança eleitoral supranacional
para os seus cargos diretivos, dada a sua natureza participativa. Também
há esse âmbito supranacional em eleições de transição pós-conflito, como
no Camboja (1993) e Timor Leste (2000).
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pectiva, os quais funcionam como vetores valorativos que devem ser sopesados na mensuração da qualidade da governança
eleitoral.11 A partir disso, pode-se afirmar que são princípios
que devem nortear a governança eleitoral: a) neutralidade, buscando-se a imparcialidade nos procedimentos de gestão e nos
métodos de julgamento dos litígios surgidos no contencioso
eleitoral; b) isonomia, assegurando-se a igualdade de tratamento dos atores envolvidos na competição, com paridade de armas e equidistância política em todas as dimensões; c) juridicidade, mediante o cumprimento das regras pré-estabelecidas,
visando à estabilidade e à segurança jurídica da disputa política (certeza e eficiência dos procedimentos); d) transparência,
mantendo-se a ampla divulgação das medidas adotadas e permitindo-se o acesso às informações públicas; e) probidade, observando-se padrões de conduta ética (ethical standards), os quais
não só podem garantir que o processo eleitoral esteja voltado
ao respeito à real escolha dos eleitores, mas, também, conferir
confiabilidade aos pleitos e evitar insurgências ou a reação, fora
dos parâmetros institucionais, dos não-eleitos (losers’ backlash).
Sob outra ótica, a governança eleitoral é operacionalizada em três dimensões,12 as quais, mesmo sendo distintas, em
____________________
11

12

Tais postulados representam uma síntese valorativa dos preceitos aplicáveis a uma boa governança eleitoral, isto para os fins deste estudo. No
âmbito internacional, o IDEA (International Institute of Democracy and Electoral Assistance) codificou disposições, em forma de check list, para qualificar a boa governança eleitoral, a partir de cinco fatores: “respect for the
law, non-partisan and neutral, transparent, accurate, designed to serve
the voters”.
Embora os autores da obra seminal a respeito da temática prefiram a
expressão níveis de governança eleitoral (MOZAFFAR et al, 2002), aqui
foi adotada terminologia distinta para afastar a ideia de escalonamento ou
superposição (ambas intrínsecas ao termo “nível”), vez que, em certos
casos, as dimensões da governança eleitoral ocorrem simultaneamente,
tal como acontece no Brasil, onde as disputas judiciais (contencioso) podem anteceder a segunda dimensão (administração) ou surgir durante
esta última, como nos casos de litígios que envolvam a inconstitucionalidade de normas, o registro e a impugnação de candidaturas ou a propaganda eleitoral.
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não raras vezes coincidem temporalmente (governança multidimensional), em face das múltiplas interconexões factuais entre elas, quais sejam: I – normatização (rule making), compreendendo a formulação dos preceitos normativos que incidirão
sobre a organização (a exemplo das regras acerca do financiamento de campanha) ou sobre a competição eleitoral (como é
o caso das regras sobre a quantidade e magnitude dos distritos
eleitorais ou sobre as inelegibilidades); II – subsunção administrativa (rule application), consistente na implementação das normas, com a execução das atividades e rotinas burocráticas para
a realização e administração geral das eleições (perfazendo-se
em atos materiais como o registro das candidaturas e dos eleitores, bem como o processo de votação e contagem dos votos);
III – contencioso eleitoral (rule adjudication), abrangendo a resolução das disputas decorrentes do processo eleitoral (processamento de casos e reclamações, assim como a publicação e
execução das decisões) e a proclamação dos resultados finais
da eleição.

3. ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA ELEITORAL
(ELECTORAL MANAGEMENT BOARDS)
Os órgãos de governança eleitoral ou Electoral Management Boards (EMB´S) são os entes de direção, gestão e controle
das eleições, funcionando como estruturas institucionais destinadas à preparação, realização e adjudicação nos processos eleitorais. São os organismos a cargo dos quais estão não só as
rotinas instrumentais de operacionalização concreta das eleições em certo país, mas, também, o comando superior dos procedimentos eleitorais.
Tais órgãos de governança possuem distintas formas de
composição e funcionamento nos diversos países, a depender
do modo de classificação que seja considerado na análise de
cada arquétipo institucional. Assim, podem ser identificados
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seis critérios fundamentais nessa conjuntura de categorização,
indicando-se os modelos adotados nos países latino-americanos:13
A) Independência organizacional – O órgão de governança
eleitoral pode se constituir como um ente: a) com vinculações
em relação ao Poder Executivo, sendo integrante da estrutura
deste ou a ele subordinado, em nível nacional ou local (a exemplo de Cuba);14 b) sem vínculos com o Poder Executivo, assumindo a forma independente (como ocorre no Brasil, Costa
Rica, México, Chile, Uruguai e na maior parte dos países da
América Latina); c) misto, caso em que tem-se a fusão dos
itens anteriores, formando um modelo híbrido de vinculação
parcial (são exemplos a Argentina, a Guiana e a Jamaica).
Neste ponto, deve-se ressaltar que a independência do órgão
de governança vem sendo considerada como um dos fatores
determinantes da legitimação e confiabilidade dos processos
eleitorais, uma condição “sine qua non da credibilidade eleitoral” (MOZAFFAR e SCHEDLER, 2002:15), isto pelo maior
nível de neutralidade e equidistância alcançado por organismos de governança que atuam de forma independente ao
Poder Executivo.
B) Delegação funcional – A delegação implica na imputação das funções de governança eleitoral a entidades de natureza não-partidária (non-partisan bodies). Assim, ao passo em que
certos países transferem tais funções a entes em cuja composição não há representantes de partidos políticos (como se dá no
____________________
13

14

Fontes: ACE Project e legislações respectivas, notadamente as Constituições e leis eleitorais dos países citados.
O art. 90, item 2, da Constituição de Cuba estabelece que cabe ao Conselho de Estado, órgão do Poder Executivo, dentre outras atribuições, definir a data para as eleições parlamentares (Asamblea Nacional del Poder
Popular), além de indicar, por seus Ministros, o eventual candidato à Presidência. Deve-se ressaltar o fato de que, por disposição institucional, o
Partido Comunista supervisiona todo o processo eleitoral e é o único partido oficial do país, exercendo direção e controle direto sobre os atos da
Comissão Nacional Eleitoral.
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Peru e Guatemala, onde são indicados membros apartidários
de associações civis, bem como na Costa Rica e no Brasil, países estes onde a delegação da governança eleitoral foi destinada, incisivamente, ao Poder Judiciário), em outros, a gestão da
competição fica a cargo de um órgão integrado por membros
indicados pelos entes partidários, total ou parcialmente (exemplos: Uruguai, Chile, Honduras e El Salvador). Em alguns países, essa delegação pode ocorrer por meio do modelo power
sharing, isto é, com o compartilhamento da gestão por membros multipartidários, de forma eclética, ou, ainda, por meio
da indicação de especialistas, sem escolha partidária, como
ocorre no Peru (art. 179º da Constituição do Peru, itens 4 e 5).
C) Centralização institucional – Refere-se ao maior grau de
concentração das atribuições e da própria estrutura da máquina
burocrática utilizada na governança das eleições, as quais podem
estar centralizadas em um órgão nacional (como no Haiti e Costa
Rica) ou descentralizadas em diversos organismos infranacionais
(a exemplo do Uruguai, da Argentina e do Brasil), tornando, neste último caso, mais esparsos os centros de poder da governança
(discricionariedade difusa). Diante desse cenário, a utilização da
centralização institucional tem funcionado, usualmente, como
mecanismo para homogeneizar as decisões nos processos eleitorais e, também, para refrear eventuais entraves criados por poderes
locais, evitando-se a “feudalização da governança eleitoral” (MOZAFFAR e SCHEDLER, 2002:14). Por outro lado, o custo da
centralização pode consistir no risco de redução da eficiência de
todo o processo pela rigidez da verticalidade.
D) Burocratização profissional – Nesta perspectiva, a burocratização adquire o significado de que o órgão de governança
adquire um corpo profissional próprio e permanente (em vários casos, com agentes do staff em regime de dedicação integral), ao qual é atribuído o conjunto de funções atinentes aos
processos eleitorais (é o caso do Brasil, México e Costa Rica).
Ao contrário disso, os órgãos de governança não burocratizados são aqueles que executam suas atividades por meio de or-
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ganismos temporários, profissionais provisórios ou mesmo comissões ad hoc, assim compostas para a realização de eleições
específicas (a exemplo do Haiti, dada a situação de duradoura
instabilidade política).
E) Especialização decisória – Em determinados países, as
funções atinentes às duas últimas dimensões da governança eleitoral (subsunção e adjudicação) são conferidas a órgãos distintos, cabendo a cada um deles, de forma exclusiva e especializada, decidir, conforme o caso, sobre as questões administrativas
ou sobre as contenciosas, respectivamente (como é o caso da
Argentina).15 Em outros países, tais atribuições estão unificadas em um mesmo ente, ao qual compete tanto a administração das eleições quanto o julgamento das demandas do contencioso eleitoral (exemplos: Brasil e Costa Rica).
F) Regulação eleitoral – Este último critério refere-se ao maior ou menor grau de normatização que os países têm adotado
para regulamentar seus processos eleitorais. Em alguns casos,
pode-se ter tanto o excesso de normas dispondo sobre os procedimentos ou sobre a própria governança (a exemplo do Brasil
e, mais moderadamente, a Costa Rica),16 como, também, a subnormatização de tais matérias, estabelecendo-se um déficit normativo que permite a formação de lacunas legais.
Todos esses standards fornecem parâmetros para a compreensão do modelo de governança eleitoral adotado no Brasil, o qual detém atributos únicos, tratados no item seguinte.
____________________
15

16

O art. 67 da Constituição da Argentina dispõe que apenas as demandas
referentes à inabilitação dos eleitos ou à nulidade da própria eleição serão decididas com exclusividade perante a Corte Nacional Eleitoral, sendo decisões, nesses casos, irreversíveis pelas casas legislativas, sendo
que a estas compete, outrossim, qualificar as credenciais outorgadas pelas diversas cortes eleitorais do país, o que ressalta o papel parlamentar
na adjudicação eleitoral.
Nos modelos de governança independentes e judicializados da América
Latina, enquanto o Código Eleitoral da Costa Rica conta com 310 artigos,
o Código Eleitoral brasileiro conta com 383 artigos, sendo que a quantidade de normas infralegais brasileiras, somente na categoria Resoluções,
alcança, atualmente, o número de 23.568.
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4. O MODELO CONGLOBANTE BRASILEIRO
DE GOVERNANÇA ELEITORAL
No Brasil, o ingresso do Poder Judiciário no processo de
governança eleitoral foi crescente e sucessivo: ao passo em que,
sob a vigência da primeira Constituição (1824), fora estabelecida
apenas a presença obrigatória de um juiz na mesa receptora de
votos e, em seguida, a função de direção desse órgão receptor por
um magistrado (§§ 2º e 3º do Decreto de 26 de março de 1824), a
segunda Constituição (1891), mesmo adotando a forma republicana e representativa, fixou poucas regras eleitorais e, diante da
normatização deficitária, foram editadas diversas leis esparsas (a
exemplo da Lei Rosa e Silva, em 1903) e outros atos normativos
objetivando, sobretudo, o combate às fraudes nas eleições. Todavia, tais irregularidades perduraram e o cenário político cada vez
mais direcionava-se à ideia de atribuir ao Poder Judiciário, por
delegação institucional, a gestão e o controle dos processos eleitorais, abandonando-se o formato inicialmente dependente do governo em favor do modelo independente e profissionalizado. Como
destacado por Vale, acreditava-se que “a retidão dos juízes acabaria por contaminar os processos eleitorais, evitando as fraudes. [...]
dificilmente se encontrava um político que duvidasse da integridade moral dos juízes” (VALE, 2017:316).
A institucionalização da Justiça Eleitoral brasileira somente ocorreu por advento do primeiro Código Eleitoral do país
(Decreto nº 21.076/1932), o qual estabeleceu não só os órgãos
jurisdicionais de governança eleitoral (em seu art. 5º),17 mas,
também, a concentração das funções de administrar as eleições
e julgar os respectivos litígios, de forma independente, além de
fixar o poder de regular, por meio da elaboração de normas
próprias, a aplicação uniforme da legislação eleitoral brasileira
(art. 14, 4, do referido Decreto).
____________________
17

Tal estrutura orgânica fora mantida nos quatro códigos seguintes, salvo
quanto à criação das juntas eleitorais
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Atualmente, o conjunto dos entes que integram o aparelhamento de governança da Justiça Eleitoral brasileira é composto pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior Eleitoral (órgão de cúpula), Tribunais Regionais Eleitorais, juízes eleitorais18 e as juntas eleitorais19 (art. 118 da Constituição Federal).
Como cláusula geral de liberdade de atuação, a norma fundamental brasileira estabelece que todos os membros desses tribunais, os juízes das zonas eleitorais e os integrantes das juntas
eleitorais, no exercício de suas atribuições, gozarão de plenas
garantias funcionais e serão inamovíveis nos respectivos postos burocráticos. Sob o enfoque financeiro, a Justiça Eleitoral
dispõe de orçamento próprio e autonomia para o custeio de
seus serviços e de sua estrutura burocrática permanente (art.
99 da Constituição Federal).
O Tribunal Superior Eleitoral é composto de, no mínimo, sete membros, mediante eleição e voto secreto, oriundos:
a) três, entre ministros do STF; b) dois, entre ministros do Superior Tribunal de Justiça; c) dois, entre advogados indicados
pela instituição representativa (OAB).
No caso dos ministros do STF e STJ, a eleição se dá por
voto secreto dos próprios tribunais e, no caso dos advogados, o
STF elaborará lista sêxtupla e a encaminhará ao presidente da
República, não havendo necessidade de aprovação, pelo Sena____________________
18

19

Conforme dispõe o art. 11 da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica
da Magistratura Nacional), compete aos juízes de direito da Justiça Estadual exercer as funções de juízes eleitorais nas respectivas comarcas
(que podem abranger mais de uma cidade), funcionando, assim, como a
primeira instância da Justiça Eleitoral (zonas eleitorais, que, por sua vez,
podem abranger mais de uma comarca). Havendo mais de um juiz estadual na mesma comarca, adotam-se os critérios da antiguidade e alternância na designação para o exercício das funções eleitorais.
As juntas eleitorais são órgãos deliberativos presididos pelo juiz eleitoral
e constituídos sessenta dias antes do pleito, possuindo, atualmente, atribuições mais restritas, como a apuração das eleições realizadas nas Zonas Eleitorais e a resolução de impugnações ou incidentes verificados
durante a contagem e a apuração eleitoral.
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do Federal, dos indicados ao cargo. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral serão, obrigatoriamente,
ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, de acordo com a norma constitucional, deve
haver um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado
e no Distrito Federal, sendo que, cada um deles, deve contar com
o número mínimo de sete membros. Estes serão escolhidos através de voto secreto e serão oriundos: a) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; b) dois juízes dentre os
juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; c) um juiz
do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou
no Distrito Federal ou, não havendo este, será escolhido um juiz
federal pelo Tribunal Regional Federal respectivo.
Todos os membros dos Tribunais Regionais Eleitorais e
do TSE têm mandatos de dois anos, no mínimo, mas, em qualquer caso, o exercício de tais cargos não pode ultrapassar dois
biênios consecutivos, o que denota a temporariedade das funções exercidas na governança eleitoral brasileira. Apesar dessa
rotatividade dos magistrados nos órgãos eleitorais, estes possuem um corpo permanente de funcionários administrativos, escolhidos mediante concurso.
Todos os juízes que integram a Justiça Eleitoral exercem
suas funções de governança de forma cumulativa, não havendo regime de dedicação exclusiva nem mesmo para os que ingressam nos tribunais eleitorais nas vagas destinadas à advocacia, em relação aos quais não há regra de afastamento das atividades originárias, salvo se incompatíveis com a jurisdição.
4.1. Dimensões e classificação da governança
eleitoral brasileira
O desenho institucional da governança eleitoral no Brasil resulta da incorporação de padrões e arranjos singulares de
atuação jurisdicional, gerando repercussões em diferentes setores da política nacional, inclusive na própria amplitude da
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participação popular nos processos eleitorais e no desenvolvimento da competição.
Na dimensão da normatização (rule making), a arena da
legiferação estaria delimitada a partir do modelo kelseniano, estabelecendo-se os principais preceitos jurídicos no campo constitucional20 e, abaixo dele, as disposições de menor status ou densidade normativa contidas nas diversas leis e outros atos infralegais oriundos das casas parlamentares. Caberia, assim, ao Poder
Legislativo, em uma de suas funções típicas (produção normativa), estabelecer os ditames gerais da competição e da governança eleitoral, restando ao órgão de governança a função de regulamentar tais regras, isto é, editar atos normativos complementares àquelas, visando a explicar, minudenciar ou mesmo tornar
mais exequíveis os preceitos aprovados pelo parlamento. Inobstante esse arranjo teórico-normativo, o arquétipo institucional
do Judiciário brasileiro cada vez mais vem cedendo espaço para
a criatividade normativa judicial, inclusive em matéria eleitoral,
registrando-se casos em que os juízes e tribunais não só editam
norma nova, como, também, estabelecem regras e interpretações
contrárias a textos legais expressos (contra legem facit), em postura
nitidamente ativista e ultrapotente (ultra vires).
Nessa conjuntura, o fenômeno da legislação judiciária eleitoral do país reflete a agregação da configuração teórica acima
ressaltada aos três mecanismos institucionais estabelecidos e
exercidos pelo órgão de governança: as resoluções;21 as respos____________________
20

21

Inclusive a definição da competência sobre a competência (kompetenzkompetenz, de formulação original alemã), ao que parte da literatura chama de metagame (Mozaffar e Schedler, 2002, p. 07), como estado normativo precedente em que se define, em âmbito constitucional, a quem competirá definir as regras da competição política e da própria governança
eleitoral.
As resoluções decorrem do poder de que dispõem as autoridades públicas para editar atos com conteúdo normativo, com o objetivo de reger
situações administrativas ou explicitar o teor de um preceito legal. Tratase do principal instrumento normativo do órgão de governança eleitoral
brasileiro no âmbito do rule making.
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tas às consultas22 e as decisões judiciais propriamente ditas (função típica judicial), singulares ou colegiadas.
Para os fins deste estudo, realizou-se a pesquisa por
amostragem em cem resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Figura 05, abaixo), entre os anos de 2000 a 2018
(do total de 663 resoluções - Fonte: TSE), encontrando-se ao
menos oito casos em que a atuação legiferante do órgão de
governança criou normas sobre matérias ainda não reguladas
pelo Poder Legislativo, com invasão da competência deste
último, ou de modo expressamente contrário ao conteúdo de
preceitos legais já estabelecidos pelas casas parlamentares (contra legem).

A densidade da regulação eleitoral brasileira, sobretudo
em face dessa intensa atuação normativa, consolidam o design específico do modelo de governança nacional, tornando
a Justiça Eleitoral um órgão conglobante (catch all) que não
encontra identificação com os modelos independentes de outras democracias, inclusive com os de perfil comparável (Costa Rica).
____________________
22

Embora o teor da resposta à consulta não seja impositivo-normativo, o
posicionamento esboçado pelo tribunal eleitoral tem alcance geral, posto
que aborda a matéria questionada em tese, isto é, sem determinação de
caso específico, além do fato de que o conteúdo da resposta é, muitas
vezes, convertido posteriormente em resolução.
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A dimensão da administração das eleições (subsunção ou
rule application) no Brasil apresenta uma constante promoção
de mecanismos de eficiência gerencial, como a implantação do
sistema eletrônico de votação e apuração, o cadastro biométrico dos eleitores e a ampla atuação de fiscais partidários, medidas que vêm reduzindo anomalias e contraindo os custos/tempo do processo eleitoral.
Para a realização das atividades administrativas das eleições e durante estas, a Justiça Eleitoral brasileira tem se valido
de normas próprias de regulação, a partir do fenômeno indicado na dimensão do rule making,23 acima destacada, de modo
que são frequentes as resoluções dos tribunais e portarias de
órgãos de primeiro grau (zonas eleitorais) que disciplinam situações como a alocação e requisição de veículos para o zoneamento do transporte de eleitores, atuação dos mesários no dia
da votação e a própria definição do conceito de analfabetismo,
para fins de aferição de inelegibilidade.
Na dimensão da adjudicação eleitoral, a autonomia e independência do órgão de governança brasileiro é ampla, sendo
assegurada por preceitos restritivos previstos na própria Constituição, a qual estabelece que, em regra, são irrecorríveis as decisões do TSE,24 exceto as que contrariarem a própria Constituição Federal e as que negarem mandados de segurança.
A partir dos dados contidos no diagrama abaixo (Figura
06), observa-se que o volume de processos judiciais – significa____________________
23

24

Além dessa normatização judicial durante a administração eleitoral, outros preceitos são originários das decisões proferidas na dimensão da
adjudicação, como no caso da ampliação jurisprudencial do conceito de
domicílio eleitoral, fazendo com que alguns municípios brasileiros tenham
mais eleitores do que habitantes (Fonte: Confederação Nacional dos Municípios – CNM, 2018).
Registram-se apenas dois casos em que regramentos do TSE foram suplantados pelo STF: - ADIn n. 4947 em face da Resolução TSE n. 23.389/
2013 (definição das bancadas parlamentares, nas eleições de 2014); Petição n. 7551 contra decisão do TSE que determinou a realização de
novas eleições no Estado do Tocantins, em 2018.
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tivamente maior em anos eleitorais, ultrapassando, no mínimo
(2016), mais de seis mil ao ano – reflete a confiança dos atores
políticos na instituição adjudicante, justamente pela percepção
de efetividade da jurisdição eleitoral. Esta, por seu turno, comprometida com metas fixadas pelo órgão misto de controle interno do Judiciário (Conselho Nacional de Justiça), como a de
julgar mais processos do que os que ingressam no sistema (Meta
1 - CNJ), tem dado resposta equivalente ao volume de novas
ações ajuizadas.

Diante de todos esses atributos institucionais, pode-se afirmar que o modelo brasileiro de governança eleitoral é: a) independente (posto que a cargo de órgão externo ao Executivo e
Legislativo); b) formalmente delegado (a legislação transfere a
governança a organismo judicial apartidário, embora com abertura para arranjos políticos na designação de membros de tribunais); c) descentralizado (composto por vários núcleos de
gestão); d) profissionalizado (com um corpo permanente de
funcionários); e) não especializado (englobando as funções não
só de gestão e adjudicação, mas, também, de normatização); f)
altamente regulado (em face da extensa legiferação contida em
preceitos legais e infralegais produzidos por juízes e tribunais).
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4.2. Arquétipo brasileiro e outros modelos independentes
na América Latina
No seu design específico, o perfil brasileiro de governança
eleitoral aproxima-se do modelo mexicano no que tange à dimensão da adjudicação. No México, o Instituto Federal Eleitoral – IFE (integrado por conselheiros indicados pelos maiores
partidos mexicanos: PRI, PAN e PRD), após a reforma eleitoral
de 1996, passou a ser o responsável direto pela administração
das eleições, sendo que, mesmo diante de um quadro histórico
de uma das autocracias eleitorais mais duradouras do Século
XX (Schedler, 2013, p. 16), o país tem realizado reformas consecutivas em seu sistema eleitoral desde meados de 1993, todas
por meio de normas parlamentares (reservando-se a atribuição
regulatória do IFE apenas aos atos de gestão eleitoral), sendo
que ao Judiciário federal mexicano reservou-se a dimensão da
adjudicação eleitoral, contudo, sem poderes normativos amplos.
Na dimensão administrativa, o Instituto Federal Eleitoral
é dotado de autonomia e patrimônio próprio, contando com a
participação de membros do parlamento e dos partidos políticos, bem como de cidadãos (art. 41, V, da Constituição Federal
do México). O perfil independente e profissionalizado do IFE
produziu um maior grau de confiabilidade ao processo político
mexicano desde 1994, inclusive ressaltando-se que “é a partir da
criação desse órgão que a oposição começa a participar da edificação da vida democrática” (GALLARDO, 2014:496).
Sob outra ótica, o modelo adotado na Costa Rica perfilha-se mais com o arranjo institucional brasileiro. Na Costa
Rica, a governança eleitoral é exercida pelo Tribunal Supremo
de Elecciones, órgão institucionalizado em 1949 e composto por
três membros indicados pela Corte Suprema, os quais têm mandato fixo de oito anos (art. 9 da Constituição da Costa Rica).
Assim como ocorre no Brasil, o Tribunal Supremo de Elecciones
exerce cumulativamente as funções de administração e adjudicação, ressaltando-se que, de forma diversa da legislação brasi-
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leira, não cabe qualquer recurso a outros tribunais das decisões
oriundas daquele órgão, na dimensão do contencioso eleitoral.
Já na dimensão da subsunção administrativa, a governança eleitoral é, ao contrário do Brasil, centralizada.
Outra particularidade do órgão de governança costa-riquenho é que o referido tribunal não integra a estrutura do
Poder Judiciário (art. 99 da Constituição da Costa Rica), mas
forma uma espécie de “quarto poder”, o que ressalta a autonomia político-governamental da instituição. Além disso, embora o parlamento costa-riquenho escolha os membros da sua
Corte Suprema de Justiça, os partidos e os Poderes Executivo e
Legislativo não participam da composição do Tribunal Supremo de Elecciones (traço exclusivo do Brasil e da Costa Rica, na
América Latina), sendo que os membros deste órgão judicial
não podem ser oriundos da Corte Suprema, como ocorre parcialmente no sistema brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema das eleições e sua correlação com a consolidação
das democracias representa uma agenda de pesquisa atual e
relevante, sopesando-se o papel da integridade eleitoral para a
definição do próprio paradigma democrático. Diante de tal cenário, os aportes teóricos realizados a partir da concepção procedimental da democracia e seus conceitos reflexos, assim como
a utilização dos scores internacionais relativos aos modelos analisados, permitem afirmar que a realização de boas eleições
impacta significativamente na dinâmica da democratização.
Os marcos conclusivos centram-se, assim, na demonstração da importância da correlação encontrada entre a boa governança eleitoral e o fortalecimento das instituições democráticas na região analisada, denotando que a integridade dos processos eleitorais não é apenas efeito, mas, também, causa da
democratização no contexto político latino-americano.
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Além disso, foram encontrados elementos que evidenciam as características, algumas delas únicas, do modelo de governança eleitoral brasileiro, como a amplitude da adjudicação e o alto grau de normatização exercido pela Justiça Eleitoral, bem como e sobretudo, a sua magnitude conglobante,
traços singulares no cenário geral das democracias contemporâneas.
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O estado de bem-estar sob
perspectiva de casos emblemáticos:
Uma observação sobre intenções,
estratégias e cenários
THE WELFARE STATE UNDER THE PERSPECTIVE
OF EMBLEMATIC CASES:
AN OBSERVATION ABOUT INTENTIONS,
STRATEGIES AND SCENARIOS
ANA FLÁVIA CAMPOS SOARES DE CARVALHO
RESUMO:
Temos como propósito desse estudo o entendimento do Estado
de Bem-Estar Social. Sobretudo, não interpretá-lo como fruto de
um episódio particular, mas, visto sob perspectivas de diversas
situações que acorreram no mundo. Acredita-se que este conhecimento prévio funcione como indutor primário para reflexão a
respeito das políticas públicas sociais, advindas dos direitos fundamentais de segunda geração existentes ou necessárias em um
determinado local. Este estudo é resultado de uma densa e neutra (apartidária) pesquisa bibliográfica. Dessa forma, é possível
conhecer os exemplos emblemáticos de como os Estados se tornaram “férteis” para que assim se desenvolvessem as mais diversas políticas de bem-estar no mundo. Estes casos notáveis são
apresentados como indutores do bem-estar e de suas políticas
sob diferentes panoramas encontrados: processo de conquista
social; intenções do Estado (como pacto para manutenção de
poder, ou gestão de calamidade); e de seus agentes; bem como
do contexto econômico-social apresentado em cada situação.
Palavras-chave: estado; bem-estar; políticas.
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ABSTRACT:
We have as purpose of this study the understanding of the
Welfare State. Above all, do not interpret it as the fruit of a
particular episode, but, seen from the perspective of various
situations that have occurred in the world. It is believed that
this prior knowledge serves as a primary inductor for reflection
on social public policies, arising from the fundamental rights
of second generation existing or necessary in a given place. This
study is the result of a dense and neutral (nonpartisan) bibliographic search. In this way, it is possible to know the emblematic examples of how the states have become “fertile” in order to
develop the most diverse welfare policies in the world. These
remarkable cases are presented as inducers of well-being and
of their policies under different found scenarios: process of social conquest; State intentions (as a pact to maintain power, or
management of calamity); and its agents; as well as the economic and social context presented in each situation.
Keywords: state; welfare; policies.
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INTRODUÇÃO
Temos como propósito desse estudo o entendimento do
Estado de Bem-Estar Social. Sobretudo, defende-se a não interpretação deste como fruto de um episódio particular, mas, visto
sob perspectivas de diversas situações que acorreram no mundo.
Acredita-se que este conhecimento prévio funcione como
indutor primário para uma reflexão a respeito das políticas públicas sociais, advindas dos direitos fundamentais de 2° geração, existentes ou necessárias em um determinado local. Bem
como, pretende-se que sirva de contribuição para debate. Nesse aspecto, é como diz o conhecido ditado de Heródoto de
Halicarnasso: “Pensar o passado para compreender o presente
e idealizar o futuro”.
Neste sentido, objetivando o cumprimento do proposto,
são apresentados os fundamentos e argumentos teóricos, históricos, e político-econômicos que estão na base da formatação
do bem-estar e proteção social. Sendo possível conhecer os
exemplos emblemáticos de como os Estados se tornaram “férteis” para que assim se desenvolvessem as mais diversas políticas de bem-estar no mundo. Estes notáveis paradigmas são apresentados como indutores do bem-estar e de suas políticas sob
as diversas perspectivas encontradas: processo de conquista
social; ciclos de crise e suas resoluções; análise de intenções do
Estado (como pacto para manutenção de poder, ou gestão de
calamidade), de seus agentes, dos líderes sociais, da população, do mercado e da elite em geral; bem como do contexto
econômico-social apresentado em cada situação.
Para propiciar uma melhor compreensão acerca das políticas sociais no contexto do Estado de Bem-Estar - objeto deste
estudo - serão apresentadas, a seguir, premissas que ajudarão
na construção de reflexões:
• É fundamental o entendimento do ciclo das ideologias
político-econômico-sociais do Estado e de suas crises que,
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genericamente, funciona da seguinte maneira: I. Liberalismo1 com a defesa do Estado mínimo, do livre mercado
(laissez-faire) e da propriedade privada, consoantes com o
desenvolvimento do sistema capitalista; II. Estado Social, quando os efeitos negativos dessa primeira fase começam a surgir em desfavor do povo e, políticas passam a
ser adotadas por meio de Estado interventor; e III. O
Neoliberalismo, quando os gastos públicos do Estado
Social passam a ser questionados como impulsionadores
de uma deficiência econômica. Reafirmando assim, as
ideias liberais, mas, que agora estão adaptadas ao novo
cenário de conquistas sociais e legais.
Fig. 1: Ciclo das ideologias do Estado

Fonte: Imagem criada pela autora.

Através da figura 1, podemos interpretar que as crises são
grandes responsáveis por mudanças na ideologia vigente nos
Estados.
____________________
1

Neste primeiro momento, consideraremos o liberalismo apenas como a
ideologia responsável pelos princípios da liberdade econômica que defende o estado mínimo. Contudo, reconhecemos a vastidão desse assunto quanto: a) às “fases” ou “tipos” de liberalismo e suas particularidades. Segundo interpretação de Mequior (2016), os primeiros liberais não
pregam exatamente a mesma coisa que os liberais mais contemporâneos. Estes primeiros lutavam contra o absolutismo, por exemplo. Para
ele, na medida em que a história transcorre e eventos importantes acontecem, vai havendo uma adaptação desse liberalismo; b) quanto à sua
importância na conquista dos direitos fundamentais de primeira dimensão no mundo.
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• Durante toda trajetória política do mundo, quando em
um determinado local há alguma ameaça ao sistema
político-econômico-social presente, (população desagradada com o governo, ou ainda uma potencial crise financeira, por exemplo) os líderes regentes deste sistema
(sejam os grandes empresários, governantes do Estado,
etc.) têm de utilizar estratégias para atenuar as tensões,
mas, utilizando meios que continuem garantindo seus
interesses.
• Considera-se neste artigo “o povo” como detentor de
“poder” no sentido de que, independentemente do tipo
de governo estabelecido, ele pode vir a ter grande influência. Por exemplo, quando a população se encontra
em situações de constante descontentamento (seja qual
for) ela torna-se uma ameaça ao sistema econômicopolítico presente.
Todavia, neste contexto, um adendo faz-se necessário: o
ciclo ideológico aqui tratado não acontece simultaneamente em
todos os países. Assim como as políticas de bem-estar social
também não. É necessário prudência para evitar generalizações
que ultrapassem os limites dos casos específicos, que serão abordados, e, de suas realidades.
Neste cenário, serão dispostos episódios históricos que
permitiram a inserção de políticas sociais, voltadas para o bemestar, sendo sugerido por quem vos escreve as seguintes leituras
de análise:
• Exame destes casos a partir do princípio da manutenção do sistema dominante (e de sua elite), sendo necessário um pacto com/para o povo para manutenção desse poder;
• Altruísmo dos que gerem para manutenção/imposição
da paz (bem-estar) dos cidadãos em situações de premência;
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• Adoção de políticas advindas do bom senso por parte
dos gestores, visando o funcionamento ideal do Estado.

1. ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL
Como vimos, de maneira sinótica introdutória, há três
configurações ideológicas político-econômico-sociais do ciclo
do Estado que contextualizam as políticas sociais para o bemestar: o Estado Liberal; o segundo, Estado Social e, por fim o
Estado Neoliberal. Consideraremos o Estado de Bem-Estar
Social nesta segunda configuração. Sendo esta, para Behring
(2000), o período em que ocorreu a generalização da política
social, a expansão das políticas sociais a partir de uma expansão do estado em suas funções políticas e econômicas.
Para entender o Estado de Bem-Estar Social, é preciso
entender quais foram os movimentos históricos que fizeram
acontecer o declínio do estado liberal até chegarmos ao estado
social. Destacaremos elementos históricos de extrema relevância que vão dar base para construção do então Walfare State.
1.2 Conceitos difundidos e informações preliminares
De acordo com Marshall (1950), os Estados de Bem-Estar Social devem ser entendidos como institucionalidades capazes de intervir nos processos de produção e distribuição da
riqueza. Idealmente, busca-se com proteger os indivíduos contra aquilo que limita sua capacidade de atender as necessidades fundamentais, isto é: aquelas que estão associadas às diferentes fontes de insegurança das quais está sujeita a vida no
capitalismo. Trata-se, pois, de um dever do Estado e um direito
dos indivíduos, decorrente da sua condição de cidadãos.
Como escreve Cruz (2007), um conceito, para a operação científica, é que o Estado de Bem-Estar é o produto da
reforma do modelo clássico de Estado Liberal que pretendeu
superar as crises de legitimidade que este possa sofrer. Caracteriza-se pela união da tradicional garantia das liberdades indivi-
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duais com o reconhecimento dos direitos coletivos de certos
serviços sociais que o Estado providência, pela intervenção, aos
cidadãos, de modo a proporcionar iguais op tunidades. Para
esse autor, o Estado de Bem-Estar se distancia da concepção
liberal de que a liberdade e o desenvolvimento das atividades
privadas só podem ser garantidos através da limitação das funções do Estado.
O fato se explica pelo caráter concentrador da organização
político-administrativa do Estado Moderno, a qual se foi manifestando na medida em que os problemas sociais irrompiam por conta da concepção liberal da sociedade individualista, constituída somente por indivíduos absolutamente livres.
Essa concepção própria do Liberalismo passou a submeter
grande parte das populações a condições miseráveis de vida.
(CRUZ, 2007:2)

Diante dessa realidade, o Estado passou a chamar para si
a solução dos problemas sociais emergentes, principalmente,
através de sua principal característica: a intervenção direta nos
domínios econômico, social e cultural.
2. CASOS EMBLEMÁTICOS
2.1 Conquista dos direitos pela classe trabalhadora
A primeira e uma das mais importantes circunstâncias
propulsoras do bem-estar é a conquista dos direitos22 pela classe
trabalhadora. A luta de classes, no fim do século XIX, possibilitou a socialização da política, onde a sociedade civil pudesse participar mais ativamente das políticas dirigidas pelo
Estado.
____________________
2

Marshall (1950) afirma existirem três classes de direitos: os direitos civis,
que envolvem as liberdades individuais; os direitos políticos; e o social
(que envolve a participação na política social).
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Dentro desse processo de luta de classe, quando os trabalhadores conquistam seus espaços de poder e de participação
política e, começam a se organizar a partir de partidos de forma mais profícua as funções do estado são alargadas. Assim, o
pensamento liberal vigente passa a ser questionado e vai sendo
tecido apreensão dentro do Estado.
2.2 Processo de monopolização do capital
Outro elemento histórico é o processo de monopolização do capital. De acordo com Goldenstein (1986), o que se
convencionou chamar de capitalismo monopolista pode ser
percebido (com mais clareza nos países desenvolvidos) por meio
de uma série de características decorrentes de mudanças que se
deram no interior do modo de produção capitalista. Dentre elas,
destacam-se as seguintes: a) o desenvolvimento das empresas
gigantes e a mudança da base de acumulação; b) a emergência
de novas relações entre a propriedade e o controle do capital,
bem como de novas técnicas de gerência; c) o desenvolvimento
da indústria cultural e de sua “xifópaga”, a publicidade (que se
torna peça fundamental no processo de realização do valor e
da mais-valia), bem como do crédito e do capital financeiro; d)
a extensão da educação formal, tendencialmente a toda a sociedade; e) a incorporação sistemática da ciência pelo processo
produtivo; f) a liberação do capital e suas limitações técnicas e
financeiras, ao mesmo tempo em que sua realização se torna
mais problemática; g) a internacionalização, cada vez maior,
do modo de produção.
3

Estas características remetem um processo mais amplo de racionalização da dominação capitalista. De fato, é na etapa
monopolista que a racionalidade capitalista parece atingir
historicamente seu desenvolvimento máximo. Trata-se de um
____________________
3

Trata-se da fase do capitalismo posterior a “concorrencial”.
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desenvolvimento em um duplo sentido; onde já existia previamente, esta racionalidade aprofunda-se a níveis talvez sequer imaginados no passado e desenvolve mecanismos mais
acabados para se realizar. De outro lado, ela se expande para
além do âmbito da chamada produção material, subordinando novas dimensões da sociedade, e penetrando-a por todos
os seus poros. (GOLDENSTEIN, 1986:5)

Capitalismo monopolista é a fase do capitalismo que
Adorno (1962) denominou socialização total, ou seja: as malhas do todo se vão entrelaçando, cada vez mais estreitamente,
segundo o modelo do ato de troca. A consciência individual
tem um âmbito cada vez mais reduzido. Ao mesmo tempo, a
aparência de liberdade faz com que a reflexão sobre a própria
escravidão seja muito mais difícil do que o era quando o espírito se encontrava em contradição com a aberta opressão. Em
consonância, Behrinh (2000) acredita que:
Cada vez mais o mercado vai ser liderado por grandes monopólios, e a criação de empresas vai depender de um grande
volume de investimento, dinheiro emprestado pelos bancos,
numa verdadeira fusão entre o capital financeiro e o industrial. (BEHRING 2000:7-8)

A revolução tecnológica também é considerada um indutor da monopolização do capital, no sentido em que proporciona o aumento da produção. Essa produção levou a uma centralização e uma concentração de capital, criando grandes corporações e grandes empresas.
Neste cenário desse imperialismo, ainda que se pregasse
o investimento individual, o processo de monopolização deixou claro que não era simples deter os meios de produção, sendo necessário um grande investimento e um vasto poder para
liquidar, inclusive, a concorrência (já que as grandes empresas
compravam os menores).
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Então, conforme o capitalismo vai se tornando complexo,
e, as grandes corporações vão dominando e, muitas vezes, extinguindo as menores. Assim, problemas paralelos passam a emergir, sendo uma forma de pôr as ideias liberais clássicas em xeque.
2.3 Revolução Russa
Outro processo relevante para pensar a transição do estado
liberal para o social no século XX é a Revolução Socialista em 1917,
na Rússia. Bem como, seus preliminares desde 1905, pelo menos.
É comum que revoluções sejam antecedidas por períodos
de grande insatisfação popular. Isso não foi diferente com a
Revolução Russa. Alguns dos principais fatores que levaram a
Revolução foram: a pobreza e miséria. Devido à crise socioeconômica e a insatisfação do povo, uma série de acontecimentos estruturaram a Revolução Russa.
Vale ressaltar, que a Revolução Russa é cheia de acontecimentos e pormenores4, e vem sendo germinada anos antes de
1917, onde, primeiramente, derrubou o Czarismo5 que era o
governo da época.
A Rússia, juntamente com Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria, era um dos principais países da Europa.
Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e
viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. Nesse contexto, o Império Russo ficou conhecido como
o ”Gigante dos Pés de Barro. Na Rússia, o Estado era tudo e a
sociedade civil era primitiva e gelatinosa, caracterizando-se, pela
____________________
4

5

Não enfatizaremos as questões históricas e políticas em detalhes, apesar
de reconhecer sua importância. O foco deste estudo está concentrado
nos problemas e insatisfações populares e em como estes últimos são
capazes de mudar o contexto político e social.
Czar era o título que se dava ao Imperador russo e que, durante esse
período, governava de forma absoluta. O czarismo era um regime semelhante ao absolutismo.
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produção têxtil e exploração de minérios, com população basicamente camponesa, como entende Gramsci (1981:52).
Os salários eram insuficientes para o sustento, os locais de
moradia caracterizavam-se pela imundície e falta de conforto, as roupas consistiam em verdadeiros farrapos remendados e sujos, a alimentação não era suficiente nem saudável,
os locais de trabalho não ofereciam condições de segurança,
as jornadas de trabalho duravam de 14 a 15 horas, era ilegal
fazer greve, não tinham os trabalhadores direito à aposentadoria, férias ou indenizações por doença ou acidente no local
de trabalho, sindicato não podia existir. O agravamento das
péssimas condições da sociedade Russa aliado à falta de participação nas decisões públicas ensejou o engajamento popular em lutas revolucionárias para a modificação do status quo
jurídico institucional. (AQUINO, 1986:125)

Em fevereiro de 1917, pelo antigo calendário russo, um
grupo de operárias saiu às ruas para se manifestar contra a fome
e a 1° Guerra Mundial, movimento que seria o pontapé inicial
da Revolução Russa. Essa marcha transformou-se em um protesto geral, no qual o povo invadiu o palácio e forçou o czar a
renunciar. Assim, começava a Revolução Russa6. Esse primeiro episódio, em específico, ficou conhecido como Revolução
de Fevereiro e levou os mencheviques – grupo moderado, apoiado pela burguesia russa – ao poder.
Este grupo, que para chegar ao poder lutou em conjunto
com a classe operária, passou a adotar medidas que agradaram
à burguesia, não atendendo às reivindicações dos camponeses
– por terras – e nem dos operários – por melhores salários7.
____________________
6

7

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional43324887>. Acesso em: 12 mar. de 2019.
Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/historia/cap39.htm>. Acesso em: 13 mar. 2019.
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Concomitantemente, os russos ainda estavam lutando na 1°
Guerra e a pobreza agravando-se no país. Assim, a oposição
bolchevique se fortalece.
Leon Trotsky, que liderava o soviete de Petrogrado, organizou a Guarda Vermelha – composta por operários bolcheviques. Lenin voltou à Rússia clandestinamente e também passou a organizar os sovietes. Para Lenin, os operários
deveriam tomar o poder por meio da revolução. Com lemas
simples como ”pão, paz e terra”, “todo poder aos sovietes” e
promessas de reforma agrária, os bolcheviques recrutavam
mais operários e camponeses para sua causa. Neste cenário
de conflito interno, houve a vitória do movimento bolchevique- de Vladimir Lênin, em outubro de 1917. Sendo assim8,
a Revolução Russa causa uma nova tensão na geopolítica
no cenário da luta de classes. Este episódio transmitiu aos
trabalhadores o aumento de suas esperanças quanto à tomada de poder do estado.
O fato é que dessa forma, o capitalismo ocidental tem de
repensar suas práticas, cedendo com receio e, por prevenção, a
uma tomada (revolução). “A Revolução Russa destruiu o autoritarismo e o substituiu pelo sufrágio universal, estendendo-o
também às mulheres. Substituiu autoritarismo pela liberdade,
substituiu a constituição pela livre voz da consciência universal” (GRAMSCI, 2004:101).
Interpretando Gramsci (2004), a Revolução Russa instaurou uma nova consciência moral que possibilitou a emergência
do homem como sujeito ativo e não mais homem-massa, passando a estar no palco das decisões acerca das políticas públicas. Foi este o principal legado da Revolução de Outubro de
1917 para as políticas públicas no Ocidente.
___________________
8

Como foi ressaltada, a história da revolução Russa é rica em detalhes e
cheia de etapas. Após a vitória dos bolcheviques aqui referida, por exemplo, ainda houve uma série de conflitos, dentre guerra civil, até o firmamento do Estado Social da URSS.
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2.4 Governo de Bismark
Interpretando Galbraith (1987), outra perspectiva é iluminada. Segundo o autor, para compreender as origens contextuais e intelectuais da alteração da vida econômica, permitido pelo Estado de Bem-Estar, é um dever retroceder meio século à Europa, onde afirma ter sido seu berço, mais especificamente, na década de 1880, na Alemanha, com Otto Von Bismarck9.
Bismarck, conservador, arisctocrata e monarquista, lutou
contra o crescente movimeto social democrata na década de
1880 ao tornar ilegais várias organizações. Contudo, instituiu,
de forma pragmática, políticas como a lei de acidentes de trabalho; o reconhecimento dos sindicatos; o seguro de doença;
acidente ou invalidez entre outras, convencido de que só com a
ação do estado na resolução destes problemas poderia fazer
frente às novas ideias políticas.
O Reich alemão de Bismarck chegou a considerar o
crescente movimento político trabalhista como um “Reichsfeind” (em português: inimigos do império). Com a lei
socialista, ele efetivamente proibiu os partidos sociais democratas.
De acordo com Drechsel (2015), apud Bauerkämper
(historiador de Berlim), tratava-se de reformas sociais para a
lealdade da maioria da população. A introdução de seguros
de saúde, acidentes e pensões também se deve à rejeição de
Bismarck ao movimento dos trabalhadores. ”As reformas sociais deveriam privar os sociais democratas de apoio e garantir a lealdade da maioria da população e a crescente classe trabalhadora ao novo Estado alemão”, diz o historiador
alemão.
___________________
9

Bismarck foi o primeiro - ministro da Prússia (1862–1873, 1873–1890),
fundador e primeiro chanceler (1871–1890) do Império Alemão. Tornouse conhecido como o “Chanceler de Ferro” (EisernerKanzler).
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Nesse entendimento, o intelecto e a instrução da classe
trabalhadora em rápida expansão e sua receptividade ostensiva
às ideias revolucionárias de Karl Marx eram uma grande preocupação das classes dirigentes da Prússia e da Alemanha. O
temor a uma revolução inspirou uma série de reformas. Assim,
foram aprovadas no Reichstag leis que protegiam, ainda rudimentarmente, os trabalhadores de acidentes, doenças e velhice, por exemplo.
2.5 Segunda Guerra Mundial e avanço das idéias socialistas
Na Europa, elementos preponderantes para o Estado
de Bem Estar, estão vinculados a dois fatores: a Segunda
Guerra Mundial e o avanço das idéias socialistas. No primeiro caso, havia a necessidade de reconstrução da Europa, destruída pela Grande Guerra, diante do temor de que
a fragilidade social e econômica daquelas sociedades favorecesse a emergência de lideranças autoritárias e predispostas ao conflito; no segundo, a desconfiança de que a pobreza e as baixas condições econômicas e sociais nos países
periféricos os conduzissem para o alinhamento com a União
Soviética, acirrando as rivalidades entre os blocos (capitalista e socialista).
Neste contexto, na Europa, avançavam cada vez mais
as ideias socialistas a partir da União Soviética. Elas avançaram tanto que chegaram até a Alemanha, local de grande
tensão política (Guerra Fria). Para prevenir que não chegassem a tomadas de estado na Europa, a burguesia, que se sentia ameaçada pelos avanços das idéias socialistas, faz concessões.
A generalização de medidas de seguridade social no capitalismo, no entanto, se dará no período pós Segunda Guerra
Mundial, no qual se assiste à singular experiência de construção do Welfare State em alguns países da Europa Ocidental -
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com destaque para o Plano Beveridge10 Inglaterra, 1942.
(BEHRING, 2000:2)

Em conformidade com Salles (2015:347), foi preciso que
o estado interviesse na retomada da esperança do povo nas instituições estatais. Nessa época, foram criados vários organismos internacionais e multilaterais como a ONU, OTAN, Banco Mundial, Banco Internacional de Desenvolvimento. A partir disso, foi preciso dar um novo projeto de vida para a população europeia que estava devastada, mostrando o viés de dar
uma contrapartida à população que se encontra em uma situação de extrema vulnerabilidade.
Dessa forma, o cenário pós Segunda Guerra Mundial, é
pilar para pensar em Estado de Bem-Estar Social. É criada toda
uma nova ordem social e, nada melhor que um novo tipo de
organização social para “apaziguar os ânimos”. Um pacto entre capital e trabalho, onde trabalhadores abandonam a ideia
de revolução e, o capital cede parte dos lucros de forma socializada para o estado gerir políticas sociais.
2.6 Constituição Mexicana e Weimar
A antecipada falência do modelo do constitucionalismo
clássico começou a tornar-se mais evidente a partir do fim da
Primeira Guerra e, notadamente, a partir de 1917, quando a
Revolução Russa e o modo de produção socialista passaram a
inspirar e motivar a classe trabalhadora de todo o mundo. É
__________________
10

William Henry Beveridge (1879-1963) dirigiu a London School of Economics entre 1919 e 1937. Em 1941 tornou-se presidente do comitê administrativo interministerial encarregado de um exame geral do sistema previdenciário britânico. Daí resultou o Plano Beveridge (1942), que, aplicando as teorias keynesianas de redistribuição de renda, serviu de base para
a reforma da estrutura da previdência social na Inglaterra e em vários
outros países, difundindo a perspectiva da seguridade social universalizada que articulava a previdência e a assistência social (Behring, 2000:2)
apud (Sandroni, 1992: 27 e Boschetti, 2000).
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exatamente nesse período que se situam os dois diplomas constitucionais que, por suas disposições de conteúdo eminentemente social, são tidos como marcos do constitucionalismo social
(Constituição Mexicana de 1917 e Constituição de Weimar de
1919), como afirma Pinheiro (2006:103).
Ainda interpretando Pinheiro (2006), pode-se afirmar que
foi com as constituições mexicanas de 1917 e, a Constituição
Weimar de 1919, que o modelo constitucional do Welfare State
(Estado de Bem-Estar Social) principiou sua construção. Este
seria o estado no qual o cidadão, independentemente de sua
situação social, tem o direito a ser protegido por intermédio de
mecanismos e prestações públicas estatais, emergindo, assim,
a questão da igualdade como fundamento para a arte intervencionista do estado.
Dessa forma, as constituições reorganizaram o Estado em
função da sociedade e não mais do indivíduo, caracterizando
uma passagem para o Estado Social. Elas são consideradas
marcos do movimento constitucionalista que consagrou direitos sociais de segunda geração/dimensão: luta por igualdade;
direitos sociais; direitos econômicos e culturais. A ideia é exigir uma prestação positiva, ou seja, o fazer. A segunda geração
vai atrás do Estado para implementação da igualdade material
— atos que visam diminuir a desigualdade social.
O constitucionalismo social tem uma trajetória que vai da
doutrina ao texto legislativo, da ideia ao fato, da utopia à realidade, do abstrato ao concreto. De modo habitual, ele se acha
impregnado de valores ou princípios que lhe fazem historicamente a legitimidade. Em verdade, a esfera teórica em que se
desenvolveu a base de tal constitucionalismo é aquela onde
prepondera o pensamento de igualdade vinculado a uma noção de justiça. Nessa base se combinam elementos doutrinatários, ideológicos e utópicos cujas raízes ou nascente remontam pensadores da estatura de Platão e Rousseau, de Aristóteles e Althusius, de Tomás Morus e Saint-Simon, de Santo
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Tomás de Aquino e Proudhon, de Carlos Marx e Haroldo
Laski. (...) Mas, o constitucionalismo social, subjacente àquele
estatuto revolucionário, e que tem ali a certidão de sua estreia
no campos da positividade, só toma em verdade compleição
definida e concreta, vazada no espírito, na consciência e na
vocação da contemporaneidade, a partir da promulgação da
Carta Política do México, de 1917. (BONAVIDES 2017:57)

De acordo com Comparato (2003:184), a carta Política
mexicana de 1917 foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais (...). A importância dessa precedente histórica deve ser salientada, pois, na Europa, a consciência de que os direitos humanos têm também
uma dimensão social veio a se afirmar após a Grande Guerra
de 1914-1918, que encerrou de fato o longo século XIX. Nos
Estados Unidos, a extensão dos direitos humanos ao campo
socioeconômico ainda é largamente contestada. A Constituição de Weimar, em 1919, trilhou a mesma via da Carta mexicana (...). Sobre La Carta Mexicana:
La Constitución Mexicana de 1917 es fruto del primer movimiento social que vio el mundo en el siglo XX. Las necesidades y aspiraciones de los mexicanos estavan detenidas por la
barrera de la reglamentación jurídica. El movimiento rompió
con el pasado y llevó al pueblo a darse una constitución que
estuviera de acuerdo con su manera de ser, vivir y pensar (BONAVIDES 2015:58-59 apud CARPIZO)

Assim como a Constituição Mexicana que, cronologicamente a antecedeu, também a Constituição de Weimar nasceu
num período de profundas perturbações sociais. Para analisar
o contexto histórico em que se deu o advento da Constituição
de Weimar, deve-se remeter à vitória alemã, liderada por Bismarck, na Guerra Franco-Prussiana (1870) e ao estímulo que
essa vitória representou para o início da luta de unificação fe-
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deralizada dos principados e das cidades livres de língua alemã
na Confederação Germânica, como afirma Pinheiro (2006:113).
Nos últimos anos de guerra, a situação interna na Alemanha é de profundo caos, o que também foi agravado pelo
intenso bloqueio naval inglês, que trouxe escassez de alimentos
à população e conseqüente inflação de preços (GUEDES, 1998,
p. 37)
Nesse contexto, de acordo com Pinheiro (2016), levantes
começam a eclodir em toda a Alemanha que, agora, além de
decorrerem da miséria e da crise social internas, eram também
inspirados pelo recente e próximo exemplo da União Soviética. Sugere, ainda, o autor (2016:115) que o projeto da Constituição de Weimar foi redigido por Hugo Preuss, professor de
origem judaica adepto do comunitarismo, até então alijado do
centro acadêmico alemão, discípulo de Otto v. Gierke e influenciado por Weber, que era considerado um dos poucos juristas de tendências de esquerda.
Segundo Loewestein (1970:401), coube a Weimar ser o
“equipamento-padrão” que motivou, influenciou e conformou
a elaboração de Constituições que, por todo o mundo, inclusive
no Brasil (Constituição de 1934), passaram agora a sistematizar,
em seus textos, disposições pertinentes aos direitos econômicos
e sociais dos indivíduos, bem assim relativas à maneira como
deve atuar o Estado na implementação de tais garantias.
Tab. 1: Garantias Constitucionais de Segunda Geração
Mexicanas e de Weimar
Entre os direitos de segunda geração que
conferem o caráter social à Constituição
Mexicana de 1917:
Proteção à família (art. 4o), direito à saúde,
de incumbência da Federação e das entidades federativas (art. 4o, § 2o), direito à moradia digna, a ser concretizada por meio de
apoio Estatal (art. 4o, § 3o), proteção públi-

Entre os direitos de segunda dimensão que conferem o caráter social à
Constituição de Weimar
de 1919:
Proteção e assistência à
maternidade (art. 119, § 2o
e 161); direito à educação
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ca dos menores (art. 4o, § 4o), direito ao trabalho e ao produto que dele resulta (art. 5o),
proibição de contratos que importem na perda de liberdade do indivíduo (art. 5o, § 4o) e
a vedação à constituição de monopólios (art.
28 – direito esse de natureza eminentemente
econômica). O artigo 123 (que compunha o
Título VI: Del Trabajo e de Previsión Social)
consubstanciava o outro pilar sustentador da
consagração das aspirações revolucionárias
em sede constitucional. Destacam-se, nesse
dispositivo – tido por alguns doutrinadores
como inaugurador do Direito Constitucional
do Trabalho –, as seguintes prescrições: direito ao emprego e correlata obrigação do Estado de promover a criação de postos de trabalho (art. 123, “caput”); jornada de trabalho máxima de oito horas (I); jornada noturna de seis horas (II); proibição do trabalho
aos menores de 14 e jornada máxima de seis
horas aos maiores de 14 e menores de 16 (III);
um dia de descanso para cada 6 dias trabalhados (IV); direitos das gestantes (V); salário mínimo digno (VI), a ser estabelecido por
uma comissão nacional formada de representantes dos trabalhadores, patrões e do governo; direito a salários iguais aos que exercem
iguais funções, sem discriminação de gênero
ou nacionalidade (VII); participação dos trabalhadores nos lucros das empresas (IX); horas extras limitadas a três diárias, realizadas
no máximo três dias consecutivos, e acrescidas de 100% (XI); criação de um fundo nacional de habitação, a ser administrado pelo
Governo Federal, pelos trabalhadores e pe-
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da prole (art. 120); proteção moral, espiritual e corporal à juventude (art.
122); direito à pensão para
família em caso de falecimento e direito à aposentadoria, em tema de servidor público (art. 129); direito ao ensino de arte e ciência (art. 142); ensino
obrigatório, público e gratuito (art. 145); gratuidade
do material escolar (art.
145); direito a “bolsa estudos”, ou seja, à “adequada subvenção aos pais dos
alunos considerados aptos
para seguir os estudos secundários e superiores, a
fim de que possam cobrir
a despesa, especialmente
de educação, até o término de seus estudos” (art.
146, §2o); função social da
propriedade; desapropriação de terras, mediante indenização, para satisfação
do bem comum (art. 153,
§ 1o); direito a uma habitação sadia (art. 155); direito ao trabalho (art. 157
e art. 162); proteção ao direito autoral do inventor e
do artista (art. 158); proteção à maternidade, à velhi-
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los patrões (XII, § 1o ) ; direito à capacitação
ao trabalho (XIII); responsabilidade do empregador por acidente de trabalho XIV); direito à formação de sindicatos (XVI); direito
de greve, reconhecido inclusive em favor dos
patrões e em favor dos funcionários públicos
(art. XVII); criação das juntas de conciliação,
formadas por igual número de representantes dos trabalhadores e dos patrões e por um
representante do governo (XX); direito à indenização em caso de demissão sem justa
causa (XXII) e reconhecimento da utilidade
pública da Lei de Seguro Social, que compreenderá “seguros por invalidez, por velhice, seguros de vida, de interrupção involuntária do trabalho, de enfermidades e acidentes de trabalho e qualquer outro seguro destinado à proteção e ao bem-estar dos trabalhadores, dos camponeses, dos não-assalariados e de outros setores sociais e respectivos
familiares”

ce, às debilidades e aos
acasos da vida, mediante
sistema de seguros, com a
direta colaboração dos segurados (art. 161 – previdência social); direito da
classe operária a “um mínimo geral de direitos sociais” (art. 162); seguro-desemprego (art. 163, § 1o) e
direito à participação, mediante Conselhos – Conselhos Operários e Conselhos Econômicos –, no
ajuste das condições de trabalho e do salário e no total desenvolvimento econômico das forças produtivas, inclusive mediante
apresentação de projeto de
lei (art. 165).

Fonte: Tabela criada pela autora com base em informações retiradas do
artigo de Maria Cláudia Pinheiro “A Constituição de Weimar e os Direitos Fundamentais Sociais”; revisadas através do texto original da Constituição Mexicana de 191711; e do texto original da Constituição de Weimar.

2.7 Socialismo Reformista
Como visto não se pode negar que o Welfare State desencadeou uma série de atos em prol das classes desfavorecidas,
__________________
11

Importante destacar o artigo 25, que trata sobre a intervenção do Estado
no domínio econômico, afirmando que os setores sociais e privados da
economia sujeitam-se aos interesses públicos e ao uso, em benefício geral,
dos recursos produtivos, devendo-se cuidar, portanto, de “su conservación y el medio ambiente” (art. 25, § 4o ).

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

143

nitidamente os trabalhadores; mas, nem por isso, pode-se reconhecer que o Estado do Bem-Estar Social tenha sido regido por
representantes das classes trabalhadoras. Em muitos casos, o
Estado de Providência foi regido por governos de direita, como
sugere Guiddens (1996:155). Mas, na visão desse autor (1996:8384) não se nega que o Welfare State, também, pudesse ser visto
sob a ótica socialista, porém sob uma nova concepção, feita do
socialismo reformista, porque esse regime político representaria um acordo de classes sociais que interrompe um processo
revolucionário pouco antes que o imaginado por Marx.
2.8 Grande Depressão
Outro elemento de destaque para derrocada do liberalismo é a crise de 1929, a “Grande Depressão”. De acordo com
Paula (2007:476), o modelo do Bem Estar Social foi concebido
logo após a crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929.
12

O sentimento geral até fins de 1929 era de tranquilidade e
confiança. Este foi o período inicial das práticas taylorista e
fordista. F. W. Taylor defendeu em os Princípios da Administração Científica, publicada em 1911, a tese segundo a qual a
produtividade industrial poderia ser radicalmente ampliada
através da decomposição do trabalho manual do operário em
movimentos simples e tarefas organizadas como parte reduzida de um processo global de produção. Está foi uma inovação implementada por Henry Ford, em 1914, ao instalar a
linha automática de montagem em sua nova fábrica de automóveis no estado de Michigan, aliada a uma série de práticas
tendentes à produção e consumo em massa. Nesta década de
prosperidade, tanto quanto o desempenho da economia nor__________________
12

Como visto, o modelo liberal prescindia da existência do estado na economia, isto é, a função do estado era apenas proteger o indivíduo em seus
direitos naturais: direito a vida; a liberdade; a propriedade, deixando que a
economia se regulasse pelo próprio mercado.
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te-americana, tornou-se notória a vontade do americano comum de enriquecer com o menor esforço, e o melhor lugar
para isso era investir no mercado de ações. No curso do ano
de 1929, entretanto, a produção industrial entrou em declínio
e, em seguida, o boom do mercado de ações chegou ao fim.
Em outubro de 1929, o pânico tomou conta dos investidores
da Bolsa de Valores de Nova Iorque e, posteriormente, de todo
o país. A maior economia do mundo ingressou num severo
período de depressão, que logo se tornou uma crise de proporção mundial, atingindo as economias capitalistas de forma generalizada. (ROCHA, 2013:16)

Portanto, essa foi uma crise de superacumulação devido
à superprodução e baixa demanda (as mercadorias não conseguiram ser vendidas), preocupando a economia capitalista. Com
ela, instaura-se a desconfiança de que os pressupostos do liberalismo econômico poderiam estar errados (Sandroni, 1992:
151), fazendo com que os próprios capitalistas revissem seus
princípios, como exemplo, a auto-regulação do mercado, pois,
esta passou a ser considerada determinante dessa grande crise.
A solução seria uma maior intervenção do estado sobre a
economia, fato inédito, porque até então o Estado deveria ser a
“mão invisível”13, mas, com a crise tem-se a necessidade de uma
intervenção sistemática do estado.
Nesse contexto, a partir dos anos 1930 e 1940 do século
XX, o Estado passou a financiar planos e programas de ações
destinados a promover interesses sociais coletivos de seus membros, além de subsidiar, estatizar, e socorrer empresas falidas.
Quando Franklin Delano Rososevelt assumiu a presidência
dos Estados Unidos em março de 1933, deu início uma nova
__________________
13

Adam Smith, autor do livro A Riqueza das Nações, achava que a excessiva intervenção estatal tornava a administração pública ineficiente. Ao cunhar o termo ”mão invisível”, referiu-se à força existente na economia de
mercado que coordena e orienta os indivíduos numa determinada ordem.
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política econômica e social para resgate da economia norte
americana que ficou conhecida como New Deal. O programa
desenvolveu-se a partir de algumas linhas fundamentais. Por
um lado, configurou-se como combate a situação de emergência. Naquele momento era fundamental criar meios para
minimizar a miséria em que boa parte da população desempregada foi lançada. Em outra frente, implementaram-se reformas econômicas e regulação de setores da economia, com
a criação de diversas agências federais, além da realização
significativa de investimentos públicos para estimular a produção e o consumo, incentivar os investimentos privados e
restaurar a confiança. (ROCHA, 2013:17).

Segundo Outhwaite (1996:522), o New Deal é o conjunto
de medidas de política econômica tomadas nos Estados Unidos entre 1933 e 1940, sob a liderança do presidente Franklin
Roosevelt, com a finalidade de produzir a recuperação da Grande Depressão e corrigir os defeitos no sistema que se acreditava
terem sido por ela revelados. Entre as mais duradouras mudanças políticas estavam:
Tab. 2: Políticas do New Deal
1) substancial libertação da política monetária das restrições do
padrão-ouro e maior aceitação da responsabilidade da política monetária para estabilização da economia;
2) crescente confiança na política orçamentária governamental
para levar a cabo e manter altos níveis de emprego;
3) O começo do Estado de Bem-Estar nos Estados Unidos, em
nível federal. Os seus principais ingredientes foram: (a) o sistema de seguridade social, fornecendo benefícios de aposentadoria para trabalhadores; (b) o sistema de seguro-desemprego; (c) o fornecimento de auxílio financeiro a famílias pobres com filhos dependentes;
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4) intervenção do governo para controlar preços e produção agrícola;
5) promoção governamental da organização sindical;
6) novo ou ampliado controle governamental de preços, tarifas
ou outros aspectos dos transportes, energia, comunicação e indústria
financeira;
7) movimento no sentido de uma política mais liberal de comércio internacional .
Fonte: Tabela criada pela autora com base nos escritos de Outhwaite
(1996:522).

2.9 Nota adicional: Keynesianismo14
De acordo com Verdú (1990:120), os economistas britânicos foram os responsáveis pela formulação econômica do
Estado de Bem-Estar. Bobbio (1998:971) escreve que “é com J.
M. Keynes, nomeadamente com a publicação da sua
__________________
14

Em 1934, Keynes esteve em Washington e teve oportunidade de conhecer o conjunto de medidas do governo norte-americano. Sua principal obra,
Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda, públicas em 1936, não
apresentou propriamente uma proposta nova e radical, mas expôs uma
boa compreensão dos acontecimentos. Keynes apontou a correção das
medidas que já tinham sido adotadas pelo New Deale defendeu seu aprofundamento como solução para crise. Segundo ele, a catástrofe que atingiu a América e, na sequência, todos os países capitalistas, tinha como
causa a insuficiência dos investimentos privados, de tal sorte que caberia
ao governo tomar esta tarefa para si. A recuperação da economia estadunidense não foi imediata. A atuação do governo como investidor foi interpretada pelo mundo dos negócios como ameaça, sendo vista com grande
desconfiança. Mas, principalmente, o programa de investimentos do governo norte-americano se realizou em proporções modestas diante do
que seria necessário para estimular o crescimento econômico e afastar o
fantasma do desemprego. (ROCHA, 2013).
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famosa Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda que supera, pela
primeira vez e de forma decisiva, a interpretação da Política
econômica liberalista.”
A crise que os países de capitalismo dominante mergulharam
a partir década de 30 foi objeto de detalhada análise pelo economista britânico John Maynard Keynes. A conservadora
crítica keynesiana defendeu que a crise não era uma conjuntura própria da economia estadunidense, mas uma depressão
generalizada: decorreu do próprio desenvolvimento econômico da década de 1920, com a ampliação da oferta em razão da reconversão da produção industrial após a Primeira
Grande Guerra, do avanço tecnológico e do aumento da produtividade, sem que o crescimento da oferta fosse acompanhado pela ampliação da demanda. (ROCHA, 2013:17)

No entendimento de Keynes, o Estado deve assumir papel
de liderança na promoção do crescimento do bem estar material
e na regulação da sociedade civil. Em outras palavras, os mercados livres regulados por si sós, não conseguem gerar crescimento
estável, nem eliminar as crises econômicas, o desemprego e a
inflação. Em sua teoria, o pleno emprego ganhava prioridade
como um direito do cidadão, como afirma Cruz, (2007).
Para Keynes, diante do animal spirit dos empresários, com sua
visão de curtíssimo prazo, o Estado tem legitimidade para
intervir por meio de um conjunto de medidas econômicas e
sociais, tendo em vista gerar demanda efetiva, ou seja, disponibilizar meios de pagamento e dar garantias ao investimento, inclusive contraindo déficit público, tendo em vista controlar as flutuações da economia. Segundo Keynes, cabe ao
Estado o papel de restabelecer o equilíbrio econômico, por
meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, realizando
investimentos ou inversões reais que atuem nos períodos de
depressão como estímulo à economia. Dessa política resulta-
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ria um déficit sistemático no orçamento. Nas fases de prosperidade, ao contrário, o Estado deve manter uma política tributária alta, formando um superávit, que deve ser utilizado
para o pagamento das dívidas públicas e para a formação de
um fundo de reserva a ser investido nos períodos de depressão. (SANDRONI 1992:85)

De acordo com Cruz (2007), é possível dizer que Keynes
defendeu seu conceito de “multiplicador de demanda” como
sendo a regra através da qual o aumento dos gastos governamentais aumenta a demanda agregada, o que criaria uma otimização do trabalho e do capital numa escala tal que a produção se expandiria em proporção superior ao crescimento daqueles gastos. Pode-se dizer que a “equação keynesiana” apóia
a possibilidade de se fazer convergir elementos de mercado e
sociais através da articulação de políticas redistributivas.
O pensamento de Keynes age em conjunto com as idéias
fordistas, conhecido como pacto Keynesiano-Fordista, que vai
se desdobrar numa política da produção em massa; do consumo em massa; dos altos salários; do pleno emprego; e, também
do Estado garantindo salários indiretos, que seriam as políticas sociais. Atuando na reprodução da força de trabalho, o
estado garante educação, saúde, seguros, incentivos a transporte aquisição de moradias, previdência social. Então, nesse período há um alargamento das funções do estado em suas funções
econômicas e políticas. Cabendo as empresas garantirem a produção e o pleno emprego, e, ao estado dar uma estrutura para
que as empresas se instalassem, garantindo a produção. Nesse
ponto de vista, girar a economia. (BEHRING, 2000:10-12)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma boa compreensão do Estado de Bem-Estar e de seu
contexto é o primeiro passo para entender “políticas públicas”.
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Destas, é preciso uma observação atenta sobre os fatores de
origem e suas motivações para que haja uma percepção suficientemente madura, e, circunspecta, sobre suas necessidades
reais; os impactos que trarão; eficácia; sobre quais os interesses
manifestados (ou ocultos) por parte dos atores envolvidos, dentre outros. Sendo assim, tivemos como objeto deste artigo um
compêndio de alguns episódios históricos, políticos e econômicos, como propulsores do Estado de Bem-Estar.
A partir de o “capitalismo monopolista,” aferimos que a produção excessiva somada ao acúmulo do capital em poucas mãos
ocasionou uma crise financeiro-social (pobreza, etc.) que foi
propulsora para políticas de cunho social; no caso da “Revolução Russa”, o indutor das políticas de bem-estar pode ser visto
no sentido de conquista advinda das insatisfações gerais dos
trabalhadores; em “Bismarck”, a reforma em favor da população é caracterizada para conquista da lealdade do povo para
que este não se revolte, ou seja, a motivação era a manutenção
do poder. “Vão-se os anéis, mas ficam os dedos”; no caso da
Segunda Guerra, a necessidade da reconstrução social devido
à calamidade é uma das motivações para as políticas sociais
em vários países do mundo. Outras motivações que devem ser
consideradas ou podem estar intrínsecas são: altruísmo (por
parte de algumas instituições internacionais); responsabilidade
dos gestores para com o bem-estar da sociedade; ou mesmo
pode ser lido como uma estratégia para bloquear as ideias socialistas advindas da URSS; em “Constituição mexicana e de Weimar”, marcos que consagram os direitos sociais de Segunda
Geração, vimos como indutor do Estado de Bem-Estar o contexto de profundas perturbações sociais, tanto no México, quanto na Alemanha nestes períodos (1917 e 1919, respectivamente); no exemplo de “Socialismo Reformista”, incentivado por Giddens (1996), uma nova perspectiva é aclarada. Um abrir de
mão dos liberais de direita, ou um abrir de mão dos socialistas
de esquerda; em “Grande Depressão”, tivemos a oportunidade
de configurar o advento ou fortalecimento das políticas sociais
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e do Estado-Social a partir da derrocada (ou crise) do Estado
Liberal; as medidas do New Deal e o Keynesianismo são marcos
consagrados.
Como visto, na maioria dos casos, as crises econômicas
somadas ao mal-estar da população são, além de fatores preponderantes para uma mudança no sistema político/econômico do Estado, causas poderosas para adoção de medidas sanativas, de políticas (públicas). Este estudo também permitiu uma
reflexão a respeito dos ciclos de crise; de suas resoluções; bem
como da intenção dos agentes do Estado; dos líderes sociais;
da população; do mercado e da elite em geral.
Em completude, de acordo com os casos aqui trazidos,
pudemos verificar que a conquista social é um fator chave quando o tema é Estado de Bem-Estar social. Contudo, este último
é também um processo de concessão e pactuação para manutenção do poder.
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Legítima defesa digital:
O direito de defesa e suas novas
acepções na era moderna
DIGITAL SELF-DEFENSE: The defense of right and
your new meanings in modern times
ARIADNÉE ABREU DE FRANÇA
RESUMO:
O Direito Digital ou Direito Eletrônico ajusta o mundo jurídico
à realidade virtual, propiciando uma adequação das normas aos
fatores concretos de risco que traduzem as necessidades sociais.
Nesse diapasão, a legítima defesa digital foi concebida com o
propósito de incentivar a criação de políticas de segurança da
informação, tendo em vista a regulação informática e a atuação
de grupos de resposta a incidentes em instituições públicas e privadas, como por exemplo, bancos, empresas e a própria Administração Pública consubstanciada nos seus órgãos. Com um escopo jurídico explícito na legislação pátria e nas diretrizes internacionais, traçamos os limites de atuação com base nesta justificante, no combate à criminalidade informática e a impunidade
gerada por estes delitos, visto que se trata da mesma legítima
defesa stricto sensu que vêm definida no Código Penal Brasileiro,
o qual se difere desta última apenas em relação ao meio que será
utilizada, qual seja o meio virtual, digital, ou não presencial.
Palavras-chave: Direito Eletrônico. Legítima Defesa Digital.
Segurança da Informação. Criminalidade Informática.
ABSTRACT:
The Digital Law or Electronic Media Law sets the legal world
to virtual reality, allowing an adaptation of the legal rights to
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the specific risk factors that reflect the social needs. In this vein,
the digital self-defense was designed with the purpose of encouraging the creation of information security policies, with a
view to information regulation and facilitate the work of the
incident response groups in public and private institutions, such
as banks, companies and the Public Administration in your
organs. With an explicit legal scope in the brazilian legislation
and international guidelines, we must draw the boundaries of
work based on this justifying, in combating computer crime and
impunity generated by these crimes, since it is the same selfdefense that have defined the Brazilian Penal Code, which it
differs from the latter only for the medium that will be used, in
the virtual, digital or non-presence environment.
Keywords: Electronic Law. Digital Self-Defense. Information
Security. Cybercrime.
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INTRODUÇÃO
O advento da sociedade digital provocou grandes reflexões sobre a dogmática jurídica contemporânea, na medida em
que o cidadão passa a viver sobre a influência de dois universos
paralelos: o mundo real e o mundo virtual.
O fenômeno globalizatório e a tecnologia digital estabeleceram noções inovadoras sobre os conceitos de tempo, espaço e contato, transcendendo definições que se encontravam
estáticas a um campo ilimitado de possibilidades reais de abordagem.
A unificação de mercados em escala planetária, a substituição das empresas nacionais por empresas transnacionais,
a internacionalização de processos produtivos, o fim do isolamento geográfico, a valorização dos ativos intangíveis e a interdependência econômica são alguns dos reflexos produzidos por estas mudanças econômico-sociais ocorridas nas últimas décadas.
Os investimentos em P&D e a tecnologia amparada por
novas mídias (internet, smartphones, tablets, notebooks) foram elementos essenciais para promover o processo de integração global. Porém, apesar de ter trazido benefícios consideráveis, o
desenvolvimento tecnológico também ampliou as alternativas
de ação delituosa, maximizando os potenciais prejuízos decorrentes destas ações.
Adaptar a dogmática jurídica a esta nova realidade é um
desafio necessário. A incidência cada vez mais frequente de
crimes digitais (cibercrimes), bem como, a crescente preocupação no âmbito jurídico, econômico e social em combater de
forma segura, eficiente e legal tais delitos, provocam uma análise reflexiva sobre como devemos proteger os bens jurídicos
intangíveis da criminalidade digital.
Apesar da seara digital ser compreendida, atualmente,
como a nova law trend, a produção legislativa e bibliográfica
sobre determinados temas ainda é incipiente, visto que os fenô-
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menos digitais são parcialmente conhecidos. No entanto, estes
fenômenos digitais estão em vertiginosa e constante transformação. Por outro lado, a mecânica jurídica tradicional tem dificuldades em acompanhar a agilidade de uma sociedade global/digital, pois, fundamenta-se em elementos estáticos, como
soberania e território. Contudo, adaptar o pensamento jurídico
aos novos padrões e anseios sociais pode ser tarefa árdua, todavia, não é impossível.
Sendo assim, esta obra traz como enfoque a necessidade
de estimular as discussões sobre a abrangência do direito de
defesa nos meios digitais por meio do uso da legítima defesa
digital amparada em critérios de razoabilidadade, proporcionalidade, tempestividade e efetividade da resposta, uma vez que
a legítima defesa digital se apresenta com viabilidade e motivação legal para assegurar a atuação de grupos de respostas a
incidentes, combater a impunidade gerada pelos crimes informáticos, propiciar a colheita de provas e resguardar a inviolabilidade das informações e de outros ativos intangíveis.
1. NOVO DIREITO PENAL APLICADO A SOCIEDADE
DIGITAL E PRIVATIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL (CRIMINAL COMPLIANCE)
As condutas criminosas cometidas através da rede mundial de computadores são cada vez mais comuns. No entanto,
o Direito, sobretudo o Penal, com as ferramentas que dispõe
hoje, não está totalmente preparado para fazer frente aos desafios do desenvolvimento cibernético em face da criminalidade
digital.
Não obstante, ao reconhecer esta debilidade jurídica, observamos uma tendência crescente à funcionalização e expansão do Direito Penal, por meio da administrativização e internacionalização do mesmo, de sorte que este fenômeno vem
sendo impulsionado pela globalização, pelo combate à corrupção e pela internet.
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A elaboração de leis contra corrupção, lavagem de dinheiro e proteção de dados em vários países, inclusive no Brasil,
demonstra como os governos estão empenhados em eliminar
os prejuízos sociais e econômicos decorrentes destes delitos,
admitindo para tanto, até mesmo, o compartilhamento da tutela dos bens jurídicos penais com outros players. “Deste modo,
as funções estatais devem ser preenchidas e repassadas a outros
organismos políticos que assumam, de algum modo, uma economia transnacional (HABERMAS.2001, p. 69)”.
Assim, a privatização da investigação criminal, também,
denominada de criminal compliance, vem surgindo como instrumento de prevenção criminal institucional/corporativa e de
transparência de responsabilidade penal, ao passo que possibilita a individualização das condutas praticadas por todos os
stakeholders envolvidos na empresa ou servidores atuantes na
instituição, por meio de uma adesão formal às responsabilidades contratuais ou regimentais.
Para Benedetti(2014), a adesão a normas legais(objetivas)
e de condutas(subjetivas) torna possível a individualização de
ilícitos nas corporações e instituições com maior segurança
jurídica, possibilitando que o Direito Penal cumpra o seu real
papel, respeitando os princípios, sem que haja a flexibilização de garantias humanas, e evitando a sua expansão exagerada, através do Direito de Intervenção e do Direito Penal do
inimigo, pois, de fato, a sociedade contemporânea necessita
de um Direito Penal forte e efetivo, que tenha caráter cientifico e preventivo, e não fragilizado por medidas epistemologicamente rasas, que não beneficiam e protegem a atual sociedade de risco.
Na sociedade de risco, a internet, por sua vez, torna-se
um campo fértil para a proliferação da marginalidade digital,
devido à noção errônea de anonimato que paira sobre o meio
cibernético. São altos os índices de pedofilia, espionagem, fraude, estelionato, extorsão, entre outros crimes cometidos através
da internet que nos leva a constatação de que a maioria dos
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crimes realizados em ambiente virtual são condutas já tipificadas no mundo real, apresentando modalidades distintas dependendo do bem jurídico tutelado. “Portanto, as questões quanto
ao conceito de crime, delito, ato e efeito são as mesmas, quer
sejam aplicadas para o Direito Penal ou para o Direito Penal
Digital”. (PINHEIRO, 2016, p.226).
Em decorrência do alcance extraterritorial das condutas
delitivas e da cooperação público-privada que resulta na privatização da investigação criminal, percebemos que as principais
inovações jurídicas trazidas no âmbito digital para o Direito
Penal se referem a territorialidade e a investigação probatória,
bem como a necessidade de tipificação de algumas modalidades que, em razão de suas peculiaridades merecem ter um tipo
penal específico, até porque o princípio da legalidade deve ser
rigorosamente observado neste setor.
Não obstante, a especialização do tema é evidente quando tratamos do aspecto criminológico em sistemas operacionais complexos. Muitas vezes os usuários assumem a postura
de vítimas potencias devido à pouca formação intelectual, a
falta de habilidade com a máquina ou, simplesmente, por negligenciarem aspectos mínimos de segurança, como não compartilhar senhas, ler atentamente termos de uso e confirmar em
várias fontes a veracidade das informações.
Nesse sentido, a complexidade dos sistemas informatizados é apontada como um dos fatores que provocam a insegurança nos ambientes virtuais, porém, a insegurança não constitui um óbice para que as pessoas interajam neste ambiente, tendo em vista que a conectividade e o uso fluem sem que haja
uma preocupação com o uso de boas práticas e regras de conduta. “O comércio eletrônico, por exemplo, não irá esperar por
clientes com plataformas ótimas em segurança, ou usuários altamente treinados”. (MARTINI. 2008, p.152).
Para Westerman e Hunter (2008), quase todo processo e
relacionamento institucionais e corporativos são sustentado pela
TI, portanto, há muito mais em jogo na gestão do risco de TI
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do que todo o capital que as instituições públicas e privadas
investem em tecnologia. Quando o risco de TI é tratado como
uma questão de observância, ele é apenas um custo a ser administrado. Mas se for tratado da maneira certa, discutindo-se o
risco de TI em termos comerciais, ele passa a agregar valor a
instituição.
A perda financeira ou perda de reputação que uma instituição pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento
de leis, regulamentações, códigos de conduta e Gestão de Riscos poderá ser minimizada em virtude da velocidade e qualidade da resposta a tais contingências. Tendo em vista que cada
ação fora do procedimento pode colocar a atividade/negócio
em risco é preciso alinhar o perfil do profissional com o perfil
da organização.
Para realização deste feito, os setores (Jurídico, Compliance e Tecnologia da Informação – TI) devem estar em completa sinergia no combate à criminalidade digital e repressão aos
incidentes de segurança. Um dos fatores que legitimam a situação de defesa no âmbito digital é a caracterização de uma agressão injusta/incidente de segurança, ou seja, um ato humano
que provoque dano efetivo ou ameace à integridade, autenticidade, ou disponibilidade de qualquer ativo tratado pela política de segurança sobre um sistema informático. Estes incidentes podem ser ocasionados por ataques externos a partir de uma
ação hacker, mas, principalmente, pode advir de fragilidades
internas ocasionadas por negligência ou ações ilícitas desenvolvidas pelos próprios envolvidos na atividade institucional/
corporativa.
Ante tal cenário, não surpreende o anacronismo vivido
pelo Direito Penal. Fundamentado nos princípios liberais do
iluminismo e de cunho marcadamente antropocêntrico. O Direito Penal foi elaborado para tutelar bens jurídicos tradicionais como a vida, a integridade física, a saúde e o patrimônio
tangível, enquanto que, no atual universo pós-moderno, as ações
humanas, potencializadas pelo desenvolvimento da razão téc-
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nico-instrumental, alcançam novas dimensões, em relação de
espaço-tempo peculiares, em que os riscos globalizam-se e geram danos muitas vezes diferidos, atingindo novos bens jurídicos, sendo estes bens não necessariamente tangíveis.
Os marcos tecnológicos sempre deixam uma nova impressão no contexto social, por promoverem uma alteração no plano histórico, industrial e mercadológico. O Direito Penal não
pode ignorar essas sensíveis mutações sociais, sob pena de tornar-se obsoleto perdendo sua função precípua de tutela aos bens
jurídicos penais. Para tal, os conceitos penais devem passar por
uma atualização para se adequarem a sociedade de risco.
Se incialmente as doutrinas acerca da legitima defesa estavam intrinsicamente ligadas ao crime de homicídio, atualmente observamos que este instituto vem libertando-se dos antigos estereótipos através do Direito moderno, passando a ser
tratado como meio de defesa aplicado a outros bens jurídicos e
outros crimes.
Sendo assim, o reconhecimento da possibilidade do exercício da legítima defesa digital segue como uma tendência de
colaboração, cada vez mais estreita, entre os setores público e
privado, para unir esforços em promover o bem estar social e
aproximar o cidadão dos entes institucionalizados, posto que,
não se pode delegar toda proteção aos entes estatais, até mesmo porque estes nem sempre se encontram devidamente preparados para fornecer este tipo de ação protetiva de maneira
ágil e efetiva.

2. LEGÍTIMA DEFESA DIGITAL:
Conceito e elementos
Partindo do pressuposto de que novas situações merecem
novas respostas, torna-se inteiramente natural pensar que um
crime cometido em ambiente virtual, tanto pode como deve
ensejar um ato protetivo da vítima na defesa de seus interesses

162

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

e bens, sejam estes tangíveis ou não. Nestes termos, o Direito
Digital assume uma postura principiológica e autorregulamentar, tendo em vista que a obsolência e o vazio legislativo ocasionados por essa estrutura tradicionalmente positivista são problemas constantes neste campo de atuação.
No direito constitucional brasileiro, não há referência
expressa acerca da cibervigilância e ciberespionagem como
conduta criminal. No entanto, tal omissão legislativa é natural,
uma vez que as mudanças trazidas pelas tecnologias digitais
não haviam começado no Brasil ao tempo da promulgação da
Constituição Federal de 1988, de modo que as atenções se voltaram para os problemas cibernéticos após o Bug do Milênio1,
no final do século XX, entre a transição do ano 1999 para o
ano 2000.
Mas, apesar de não reconhecer expressamente tais delitos, a Constiuição de 1988 reconheceu em seu art.5 um rol não
taxativo de direitos fundamentais, de sorte que passou a ratificar os principais tratados internacionais de direitos humanos,
incorporando-os ao direito brasileiro. “Nesse sentido, a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados e das comunicações,
exatamente os direitos que podem ser violados por atividades
de vigilância e espionagem digital, restam protegidos consoante o art.5.” (WOLOSZYN, 2016, pag. 103).
Assim, buscamos racionalizar o direito de defesa, ampliando a sua abrangência para alcançar os bens jurídicos intangíveis através do uso da legítima defesa digital, utilizando-a como
__________________
1

O Bug do Milênio representa a histeria coletiva e mundial originada pelos
boatos (Fake News) de que após a virada do milênio, os sistemas informáticos reconhecessem o ano 2000 como o ano 1900. Isso realmente
causaria uma enorme desordem no sistema econômico mundial. Os Bancos teriam suas aplicações dando juros negativos, os investidores iriam
ter enormes prejuízos, milhares de empresas iriam à falência, etc., significando uma crise maior ainda do que a crise americana de 1929, por isso,
nos Estados Unidos muitas pessoas estocaram comida devido ao pânico
do desequilíbrio econômico que poderia ser gerado se esta situação se
confirmasse.
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técnica de combate aos cibercrimes e método de pacificação social, principalmente, em ambientes institucionais/corporativos
onde a informação adquire extrema valorização.
Na realidade, o direito de defesa é algo tão inerente ao
ser humano que o próprio instinto encarrega-se de exteriorizá-lo quando se torna necessário proteger sua integridade física, e bem como, os seus interesses, de tal forma, que pode
ser compreendido como princípio e direito fundamentalmente humano.
Nesse sentido, Pinheiro (2016) preleciona que a prerrogativa da autodefesa é uma causa de justificação que se baseia
no princípio de que o Direito não precisa retroceder diante de
um injusto. Assim, a defesa não funciona apenas só para proteger o bem jurídico ameaçado, mas também, simultaneamente,
para a afirmação da ordem jurídica.
Diante da necessidade de respostas ágeis e eficientes, a
legítima defesa digital torna-se a alternativa mais viável para
prevenir e solucionar os incidentes digitais, pois, nem sempre a
atuação estatal poderá ocorrer para inibir de forma hábil e tempestiva estes delitos.
Desta forma, apesar de inicialmente a conduta protetiva
ser caracterizada como antijurídica ou ilícita, tendo em vista a
sua relação antagônica com o ordenamento jurídico, excepcionalmente, pode ensejar modelos de conduta que servem como
justificantes para repelir agressões injustas, inclusive no meio
ambiente digital.
Seguindo este entendimento, Greco (2016) afirma que a
legítima defesa tem aplicação na proteção de qualquer bem juridicamente tutelado pela lei, seja um bem imaterial ou não,
desde que estejam presentes os seus requisitos, estando amparada em critérios de razoabilidadade, proporcionalidade, tempestividade e efetividade da resposta.
Assim, a legítima defesa digital consiste na utilização pelo
agente, contra incidentes de segurança, de uma resposta moderada e necessária, na defesa da integridade e resguardo de in-
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formações dispostas em um sistema informatizado. Para a incidência da causa excludente de ilicitude em comento, deve o
ofendido agir com moderação para repelir a injusta agressão.
Jesus e Milagre (2016) prelecionam que as vítimas, sejam
estas pessoas físicas ou jurídicas, podem, em caso de detecção
de um ataque ou incidente informático em andamento, constituindo, pois, uma agressão injusta, buscar interromper o ataque, mas também apurar a autoria por meio de provas que podem ser produzidas em uma espécie de contra-ataque realizado com supedâneo na tecnologia digital existente, considerando que muitas empresas atualmente têm conhecimentos e equipes de resposta a incidentes aptas a identificar ataques em tempo de execução.
Conforme assevera Pinheiro (2016), visando aumentar a
segurança da informação, muitas empresas no Brasil já possuem profissionais especializados em combater delitos virtuais,
especialmente os cometidos por hackers. Em muitos casos, é
formado um time de resposta a incidentes, ou há um grupo de
monitoramento e gerenciamento de riscos para tomar uma série de medidas protetivas denominadas de Ethical Hacking.
Deste modo, a prerrogativa da autodefesa é uma causa
de justificação que vem manifestada no art.23, I c/c art.25 do
Código Penal Brasileiro. Este tipo permissivo indica todos os
elementos caracterizadores do instituto da legítima defesa digital, divergindo da legítima defesa tradicional apenas quanto ao
meio em que será empregada, qual seja o meio virtual, sendo
definida nos seguintes termos: Art. 25: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de
outrem”. (BRASIL. Código Penal – Decreto Lei 2848 de
07.12.1940.).
Sendo assim, partindo do princípio de que o crime de
acordo com a teoria analítica é uma estrutura que pode ser tripartida em fato típico, antijurídico e culpável, assim, a legítima
defesa sendo causa de justificação e bem como discriminante
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putativa exclui a possibilidade de caracterização do ilícito, muito
embora o fato possa ser considerado típico.
Logo, compreendemos que atuar sob a guarida de uma
justificante é de extrema relevância para evitar uma eventual responsabilização penal, pois, para que se possa concluir pela constatação do crime conforme a concepção analítica é preciso que o
agente tenha cometido um fato típico, antijurídico e culpável.
Nesse contexto, a nova realidade imposta pela sociedade
digital impõe que o direito reflita na apreciação e julgamento
do caso concreto, a respectiva valoração da realidade social,
posto que o “Estado se apresenta como catalizador das mudanças sociais e possui a função de efetivar os preceitos constitucionais. Nesse contexto, o Poder Judiciário é o responsável
pela vontade da nação consagrada na Constituição.” (SIQUEIRA JR., 2013, pag.217).
As situações jurídicas decorrentes da Era Digital caracterizam o direito pós-moderno e pós-positivista convergindo
para uma nova possibilidade de hermenêutica jurídica. Desta
maneira, o papel da jurisdição ganha ênfase, em geral no que
tange a argumentação jurídica e discricionariedade do Poder
Judiciário, pois, a norma jurídica se consolida através do intérprete julgador.
Os juízes, como expressão do Poder Judiciário, garantem
o suporte axiológico decorrente da atividade interpretativa em
face da abstração da lei, corporificando-a. Neste ponto, há uma
aproximação do direito e da ética, com o consequente afastamento da neutralidade jurídica, pois a obediência absoluta à
lei não encontra mais guarida no direito contemporâneo.
Neste prisma, a prerrogativa da autodefesa em face da
sua interpretação volitiva, deve estar de acordo com as exigências das novas situações penais que emergem da sociedade digital, sendo fundamental repensar o papel do Poder Judiciário
e da empregabilidade da legislação em consonância com os
princípios, para cumprir com a função de resgatar valores sociais e proteger os bens jurídicos mais relevantes.
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Como já descrito anteriormente, a Legítima Defesa Digital
surge como um recurso legal que não se apresenta apenas como um
mero argumento retórico e utilitarista (The greatest happiness principle2), mas, sobretudo, fundamenta-se na racionalidade jurídica impedindo a violação de normas constitucionais e infraconstitucionais, sejam estas de proteção do indivíduo e/ou da comunidade.
Nesse diapasão, apesar do receio que paira sobre uso da
legítima defesa, principalmente, no ambiente digital, consideramos que o direito de defesa do cidadão não pode se tornar
obsoleto em meio a tantas mudanças comportamentais, pois,
de fato, a autotutela já é permitida em algumas ocasiões., embora, seja meio ordinário para a satisfação de pretensões em
benefício do mais forte ou astuto, para certos casos excepcionalmente a própria leia abre exceções à proibição (CINTRA,
GRINOVER e DINAMARCO, 2008, p.35) .
Com efeito, via de regra, a autodefesa é vedada no nosso
ordenamento jurídico pátrio com a finalidade de evitar o exercício arbitrário das próprias razões. Tal atitude de defesa, quando não prevista legalmente, consubstancia-se num crime contra a administração da justiça, como assim dispõe os artigos
345 e 346 do CP. Assim, devemos estar atentos aos treinamentos e certificações que são dados aos profissionais que irão atuar no âmbito de segurança digital para que estes não cometam
ilícitos em vez de evitá-los.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, ao longo deste artigo é possível chegar à conclusão que o direito de defesa digital vem ganhando
notoriedade e quebrando paradigmas no âmbito jurídico.
__________________
2

Princípio do bem-estar, conforme doutrina ética defendida principalmente
pelo jurista e filósofo inglês Jeremy Bentham e pelo economista e filósofo
inglês John Stuart, cujo fundamento encontra-se na busca do bem-estar
coletivo mesmo que haja sacrifício individual.
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Com as novas concepções sobre segurança da informação, compliance e Legítima Defesa Digital, temos um repositório argumentativo de extrema relevância para fundamentar os
parâmetros de defesa cibernética, sendo este último instituto,
qual seja, a Legítima Defesa Digital, o elemento basilar de orientação em padrões legais e éticos para que haja a consecução
efetiva do direito de defesa em ambiente digital.
Considerando que o direito de defesa do cidadão não pode
se tornar obsoleto em meio a tantas mudanças comportamentais, este trabalho permite fomentar no âmbito jurídico a troca
da burocratização, da morosidade legislativa e da falta de celeridade dos tribunais, por soluções legalmente palpáveis no que
concerne à adaptação prática de institutos já consagrados pelo
Direito.
Portanto, este artigo não pretende esgotar a investigação
sobre o instituto da legítima defesa digital, tendo em vista que
a própria legítima defesa no seu aspecto tradicional revela-se
como um fenômeno passível de controvérsias, apesar dos vários estudos sobre o tema, mas propõe uma ampliação da interpretação da legítima defesa stricto sensu no sentido de adaptá-la
aos fenômenos digitais, propondo uma atividade proativa das
pessoas envolvidas nas instituições e corporações e uma reflexão jurídica, não só para advogados e juízes, como, também,
para todos os demais participantes do processo judicial.
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A prisão civil por contempt of court
no Brasil como instrumento de
efetivação da tutela jurisdicional
adequada, tempestiva e satisfativa
THE CIVIL PRISON FOR CONTEMPT OF COURT IN
BRAZIL AS AN INSTRUMENT FOR EFFECTIVENESS
THE ADEQUATE, TIMELY AND SATISFACTORY
JUDICIAL PROTECTION
CAROLINE LISBOA DO VALE
MANUEL MARIA ANTUNES DE MELO
RESUMO:
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a viabilidade
jurídica da prisão civil como medida coercitiva atípica de combate ao descumprimento das decisões judiciais. Para tal, faz-se
um estudo inicial sobre a crise da efetividade da tutela jurisdicional no Brasil e sobre a ineficácia dos mecanismos atualmente
existentes, quais sejam: a multa por ato atentatório à dignidade
da justiça, a pena por crime de desobediência (art. 330, CP) e
as medidas dissuasórias. Com a consagração do princípio da
atipicidade dos meios executórios, exsurge a viabilidade da prisão civil sob os aspectos de sua legalidade, constitucionalidade
e convencionalidade. Afinal, depreende-se que a prisão civil é
medida necessária, em algumas situações excepcionais, para
que a efetividade da tutela jurisdicional seja garantida, contribuindo, assim, para o reestabelecimento da confiança no Poder Judiciário.
Palavras-Chave: Crise de efetividade; Prisão civil; Contemp of
court; Medida coercitiva atípica.
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ABSTRACT:
This paper aims to demonstrate the legal feasibility of civil imprisonment as an atypical coercive measure to combat noncompliance with judicial decisions. For this, an initial study is made
on the crisis of the effectiveness of judicial protection in Brazil
and on the inefficacy of the mechanisms currently in existence,
namely: fine for an act that violates the dignity of justice, punishment for crime of disobedience (art. 330, CP) and dissuasive measures. By consecting the principle of atypical enforcement, rises up the viability of civil imprisonment under the terms of its legality, constitutionality and conventionality. After
all, it appears that civil prison is a necessary measure, in some
exceptional situations, so that the effectiveness of judicial protection is guaranteed, thus contributing to the reestablishment
of trust in the Judiciary.
Keywords: Effectiveness crisis; Civil Prison; Contempt of court;
Atypical coercive measure.
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INTRODUÇÃO
Um dos principais problemas atuais do Poder Judiciário
nacional diz respeito à crise de efetividade das suas decisões;
tal fato está diretamente ligado ao descumprimento das decisões por parte dos demandados que, muitas vezes, desobedecem às ordens por ato de má-fé, por mera recalcitrância, sem
qualquer justificativa plausível, se confiando na impunidade.
Esses atos de desdém às decisões judiciais são chamados
de contempt of court pelos países de commom law, onde são severamente punidos. No Brasil, no entanto, a situação é diferente.
São poucos e ineficientes os mecanismos existentes de combate aos atos de desobediência. Como será tratado neste artigo,
as medidas típicas tradicionais (como a busca e apreensão, a
penhora e as multas pecuniárias) e, até mesmo, as penalidades
de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de pena
por crime de desobediência mostram-se ineficazes, em alguns
casos específicos, à efetivação do direito fundamental à tutela
jurisdicional adequada e tempestiva.
Buscando uma resposta a esse entrave, parte da doutrina
levantou a possibilidade de aplicação da prisão civil como medida coercitiva atípica em razão do descumprimento injustificado das decisões judiciais, tendo como fundamento a regra do
art. 139, IV, do CPC/2015.
No entanto, ver-se-á que a constitucionalidade da medida é alvo de divergências, em razão do que dispõe o inciso
LXVII do art. 5º da Constituição Federal. Ademais, também
analisar-se-á a convencionalidade da medida à luz dos mais
importantes tratados e convenções internacionais de proteção
aos direitos humanos em âmbito global e regional.
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar a viabilidade jurídica da prisão civil como
medida coercitiva excepcional de combate ao descumprimento das decisões judiciais, tendo como justificativa o problema
da crise da efetivação da tutela jurisdicional existente no Bra-
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sil, decorrente da insuficiência coercitiva dos meios comumente utilizados pelos magistrados, nos casos de maior urgência e
gravidade.
1. O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA
JURISDICIONAL E A INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS DISSUASÓRIAS EXISTENTES NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
O direito à tutela jurisdicional é uma garantia constitucionalmente protegida, tendo em vista que, a partir do instante
em que o Estado toma para si o monopólio das decisões (art.
5º, XXXV, CF/1988), cabe a ele efetivá-las se utilizando de
instrumentos processuais adequados que proporcione uma real
e adequada resolução dos conflitos, ao direito ameaçado, garantindo às partes uma justiça célere e efetiva.
Nos moldes atuais, o princípio da efetividade judicial não
se atém ao pronunciamento formal das decisões judiciais. Uma
prestação jurisdicional efetiva se consubstancia na realização
material do direito processualmente concedido, na concretização da atividade satisfativa. Nessa linha, o art. 4º do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que: “As partes têm o direito
de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (BRASIL, 2015).
Essa materialização da tutela jurisdicional, entretanto, só
ocorrerá com a obediência às decisões judiciais, as quais, não
raras vezes, tornam-se ineficazes. Isso se deve a um acentuado
grau de indiferença, existente na sociedade atual, relativamente ao cumprimento dos pronunciamentos judiciais, os quais são
vistos, por muitos, como meras recomendações, ante a ausência de um poder de coerção eficiente.
Com efeito, a efetivação das decisões é um dos maiores
desafios do Poder Judiciário brasileiro. De acordo com o relatório “Justiça em Números” de 2018, criado pelo Conselho
Nacional de Justiça, a taxa de congestionamento, que mede o
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percentual de processos em tramitação que não foram baixados durante o ano, é alarmante, com índice de 75% na Justiça
Estadual. Assim, apenas 25% de todos os casos foram solucionados. Quando tratamos especificamente das execuções fiscais,
a situação é ainda mais grave: de cada cem processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2017, apenas oito foram
baixados, ou seja, uma taxa de congestionamento de 91,7%
(CNJ, 2018).
Essa situação só chegou a essa proporção alarmante devido ao fato de que a própria construção jurisprudencial brasileira sempre se mostrou extremamente tolerante com chicanas,
má-fé e artimanhas processuais de toda sorte perpetradas pelo
devedor (SOUZA, 2011, p. 88).
Leva-se, assim, à perigosa situação do descrédito no Poder Judiciário que, débil e enfraquecido, não cumpre suas funções constitucionais e leva o cidadão a não mais confiar na
justiça para a solução de seus litígios, propiciando o retrocesso
à prática da justiça pelas próprias mãos, à autotutela, estágio
anterior e indesejável do ideal democrático, fomentando um
estado de permanente beligerância no seio da sociedade (ALVES, 2009).
Desse modo, os efeitos do descumprimento das decisões
judiciais ultrapassam o âmbito individual e recaem sobre toda
a sociedade. Transpassa a ofensa ao Judiciário, constituindo
violação à própria Constituição Federal, a qual confia a esse
Poder a solução dos conflitos, a distribuição da justiça e da paz
social, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF/1988).
Cabe, então, aos magistrados, se valerem de todos os meios
necessários ao cumprimento de suas decisões, tanto em respeito à autoridade do Poder Judiciário e da Constituição Federal,
quanto no mister de evitar a reiteração de condutas desobedientes e a sensação de impunidade dos ofensores.
No ordenamento jurídico brasileiro, os mecanismos existentes para que se combata a desobediência e, por conseguin-
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te, para que se façam cumprir as decisões judiciais, se dividem em penalidades, em razão do descumprimento, e em
medidas dissuasórias para que se induza ao cumprimento das
ordens judiciais. No entanto, observar-se-á que, em certos casos, esses instrumentos mostram-se insuficientes, o que leva à
necessidade de aplicação de medida mais rigorosa para a sua
efetivação.
2. PENALIDADES
2.1 Multa por ato atentatório à dignidade da justiça
O ato atentatório à dignidade da justiça constitui o comportamento, comissivo ou omissivo, tendente a turbar, atrasar,
fraudar, enfim, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário.
Como é sabido, o processo civil atual é regido pela probidade de todos os seus atos, sendo necessária a observância dos
deveres de fundo ético, em atendimento à lealdade processual.
Com esteio no art. 77 do CPC/2015, diz-se que a parte
praticou um ato atentatório à dignidade da justiça quando ela
deixou de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, quando criou embaraços à sua efetivação ou quando praticou inovação ilegal no estado de fato
de bem ou direito litigioso (BRASIL, 2015).
Dessa forma, caso a parte descumpra os deveres acima
expostos, cometerá ato atentatório à dignidade da justiça, devendo a ela ser imputada multa de até 20% do valor da causa,
de acordo com a gravidade da conduta, a ser avaliada pelo
magistrado. Caso o valor da causa seja irrisório, a multa poderá ser aplicada na quantia de até dez vezes o valor do salário
mínimo vigente. Nesses casos, o beneficiário da penalidade será
o Estado.
Além disso, também o art. 774 do diploma processual
estabelece, no capítulo referente à execução, uma série de con-
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dutas classificadas como atentatórias à dignidade da justiça1 .
A punição a essas condutas, que também se aplica à fase de
cumprimento de sentença, é revertida a favor do exequente, o
que diverge da destinação da penalidade pelos atos atentatórios à dignidade da justiça previstos no art. 77, que é fornecida
ao Estado.
Apesar de legalmente prevista, a sanção pecuniária por ato
atentatório à dignidade da justiça não é aplicada com frequência; outrossim, ela não apresenta poder punitivo suficiente para
impedir uma reiteração. Logo, faz-se necessário um maior rigor
sancionatório a esses atos desrespeitosos, tendo em vista que ofendem, não só o Poder Judiciário como instituição, como também
a nossa Lei Maior e o Estado Democrático de Direito.
2.2 Crime de desobediência (art. 330, CP)
O descumprimento injustificado das decisões judiciais
pode ser enquadrado no tipo penal denominado “Desobediência”, previsto no art. 330 do Código Penal, cujos preceitos primários e secundários são os seguintes: “Desobedecer a ordem
legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a
seis meses, e multa” (BRASIL, 1940).
Não obstante haver a possibilidade da decretação da prisão em âmbito penal, essa penalidade, assim como a multa por
__________________
1

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe
maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde
estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza
processual ou material (BRASIL, 2015).
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ato atentatório à dignidade da justiça, não constitui meio suficiente para uma punição eficaz em razão da ofensa cometida.
Os magistrados cíveis, por não possuírem competência
penal, precisam determinar a extração de cópias ao Ministério
Público ou a uma Delegacia de Polícia, com o objetivo de que
estes órgãos possam apurar a ocorrência do delito. No entanto,
tal procedimento é extremamente burocrático e costuma demorar meses para surtir algum efeito, o que significa a própria vitória daquele que descumpre a ordem judicial (TEIXEIRA, 2004).
De outra monta, caso a desobediência ocorra na presença
da autoridade judicial, alguns sustentam o cabimento da decretação da prisão penal em flagrante, pelo próprio juízo cível.
Ocorre que, em razão de sua pena, o crime de desobediência constitui crime de menor potencial ofensivo2 , devendo
ser executado segundo as disposições da Lei 9.099/95, no rito
dos Juizados Especiais Criminais.
Segundo o art. 69 da Lei 9.099/95, não se imporá prisão
em flagrante, nem se exigirá fiança do infrator, se ele se comprometer a comparecer ao Juizado (BRASIL, 1995). Assim,
no caso do crime de desobediência, bastará que o “desobediente” assuma o compromisso de comparecer ao Juizado que estará livre da imposição da prisão.
Ademais, Ana Raquel Linard aponta outros benefícios atribuídos ao infrator pelo procedimento adotado na Lei 9.099/95:
Em sede de audiência preliminar, poderá o autor do fato ser
contemplado pelo benefício da transação penal e, por conseguinte, rapidamente alcançar a extinção de sua punibilidade,
uma vez cumprida a pena alternativa que lhe for imposta.
Ainda, em se repetindo a conduta recalcitrante, tal proceder
poderia ensejar, no máximo, a formalização de um novo pro__________________
2

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa. (BRASIL, 1995).
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cedimento, desta feita sem a prerrogativa de pactuar transação penal, prosseguindo-se com o aforamento da consequente ação penal pública que, em sendo julgada procedente, acarretaria a imposição de pena alternativa em substituição à pena
privativa de liberdade prevista, nos moldes determinados pelo
artigo 44 do Código Penal. Nada, portanto, apto a assustar
quem se determina a afrontar uma ordem emitida pelo Poder
Judiciário (LINARD, 2004).

Logo, nota-se que o procedimento previsto na Lei 9.099/
95 para a execução da infração de desobediência torna totalmente inócua a tentativa de fazer valer a autoridade judicial
pela criminalização do descumprimento de suas decisões, persistindo a sensação de impunidade.
2.3 Medidas executórias
O Código de Processo Civil prevê algumas medidas para
efetivação da tutela jurisdicional: as medidas de execução direta e indireta, que podem ser típicas ou atípicas.
Tradicionalmente, os meios executórios diretos, as chamadas medidas sub-rogatórias, eram as únicas formas de execução forçada existentes no direito processual brasileiro. Consistem na satisfação do direito do exequente através do próprio
Estado, que substitui a vontade do executado, vencendo a resistência deste.
Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Mesmo que o executado não concorde com tal satisfação, o juiz
terá à sua disposição determinados atos materiais que, ao substituir a do executado, geram a satisfação do direito” (NEVES,
2017, p. 1056).
Os exemplos clássicos trazidos pela doutrina são: busca e
apreensão, penhora, expropriação, depósito/entrega da coisa,
imissão na posse, entre outros, os quais são encontrados, em
sua maioria, no Código de Processo Civil.
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Nessa esteira, os processualistas resumem em três as técnicas de intervenção direta do Estado-Juiz, ao sub-rogar-se na
vontade do devedor inadimplente:
(i) desapossamento, que é muito utilizado nas obrigações
de entrega de coisa, na qual o Estado-Juiz retira o bem do
devedor e entrega ao credor, a exemplo do que ocorre com
a busca e apreensão e a reintegração de posse; (ii) transformação, que ocorre quando o Estado-Juiz determina que um
terceiro pratique a conduta que deveria ser praticada pelo
devedor, às suas expensas; e a (iii) expropriação, muito utilizada nas obrigações de pagar quantia certa, que consiste
basicamente na obtenção e venda de algum bem do devedor para pagamento do crédito. (DIDIER JR.; et al, 2017,
p. 103-104).

Já as medidas executórias indiretas, ao revés das diretas,
não são utilizadas pelo juiz como substituição à vontade do
executado. Diversamente, aquele atua no sentido de induzir este
ao cumprimento da sua obrigação, para que o direito do exequente seja satisfeito.
Assim, o juiz se utiliza da pressão psicológica para fazer
com que o próprio executado satisfaça o direito do exequente, o que é feito de forma voluntária, mas, obviamente, não
espontânea, já que a obrigação só foi adimplida em razão da
coerção psicológica perpetrada pelo Estado-Juiz (NEVES,
2017, p. 1057).
As medidas utilizadas na execução indireta se subdividem em medidas indutivas e medidas coercitivas. Ambas têm
como objetivo pressionar o devedor ao cumprimento da sua
obrigação, no entanto, divergem quanto à natureza da sanção
estabelecida.
Nas medidas indutivas utiliza-se a técnica da coação premiada, oferecendo-se ao devedor uma vantagem, um “prêmio”,
como incentivo ao cumprimento da decisão judicial. Assim,
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oferta-se uma melhora na situação da parte caso ela cumpra
sua obrigação (NEVES, 2017, p. 1057). Um exemplo de medida indutiva encontra-se substanciado no art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução dos honorários advocatícios devidos pelo devedor pela metade caso o executado
por título extrajudicial efetue o pagamento da dívida no prazo
de três dias (MEIRELES, 2018, p. 551).
No que tange às medidas coercitivas, elas têm como fundo uma ameaça de piora à situação da parte caso não cumpra
a obrigação. Busca-se impor um castigo, uma sanção negativa ao obrigado se ele insistir na inadimplência. Essa sanção,
de modo geral, pode consistir em um mal econômico (p.ex.
multa), social (p.ex. banimento), jurídico (p.ex. perda da capacidade), moral (p.ex. advertência) ou até mesmo físico (p.ex.
açoites), mas nem todas elas são permitidas em nosso ordenamento jurídico.
O maior e mais utilizado exemplo de medida coercitiva
prevista no Código de Processo Civil são as multas cominatórias ou astreintes, através das quais se impõe uma sanção pecuniária suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, conforme
exposto no art. 537 do CPC/15.
Destaca-se que a multa deve ser razoável e compatível
com a obrigação principal, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do credor, como também se faz mister ressaltar que ela deve ter valor suficiente para que tenha eficácia
coercitiva, caso contrário, o executado pode achar mais vantajoso fazer o pagamento da punição pecuniária do que satisfazer a própria obrigação originária, prejudicando o maior interessado e necessitado da execução, o exequente. Nesse sentido:
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A pena é inibitória. Deve ser alta para que o devedor desis-
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ta de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz (NERY JR.; ANDRADE, 2012, p. 808).

Outro exemplo comumente utilizado na prática pelos
magistrados é a prisão do devedor de pensão alimentícia (art.
528, CPC/2015), que se caracteriza, claramente, como medida coercitiva, posto que uma vez paga a prestação, a eventual ordem de prisão será suspensa (§6º do art. 528, CPC/
2015), não havendo mais necessidade de constrangimento
do devedor.
2.4 Medidas executórias atípicas
Por muito tempo se entendeu que o órgão julgador somente poderia fazer uso de medidas executórias tipicamente
previstas na legislação, como forma de impedir arbitrariedade
por parte dos magistrados.
Contudo, em razão da crescente crise de efetivação dos
provimentos judiciais e em respeito ao direito fundamental à
tutela jurisdicional satisfativa (art. 4º, CPC/2015), o Código
de Processo Civil de 2015, concede ao magistrado o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária” (BRASIL, 2015), nos termos
do seu art. 139, inciso IV. Consagrou-se, assim, a chamada cláusula geral de efetivação, dando azo à criação, pelo magistrado, de medidas coercitivas atípicas, ou seja, que independem
de previsão legal expressa.
Assim, o Código de Processo Civil de 2015 estruturou
um sistema de medidas típicas e atípicas, sejam de coerção direta ou indireta, a serem determinadas de acordo com o caso
concreto em exame pelo magistrado, atendendo-se ao princí-
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pio da adequação, pois as “modalidades executivas devem ser
idôneas às necessidades de tutela das diferentes situações de
direito substancial” (TARUFFO, 1990, p. 78).
Com o intuito de evitar arbitrariedades e também de determinar um controle sobre a escolha feita pelo juiz sobre a
aplicação de determinada medida atípica a cada caso concreto, a doutrina vem ensaiando critérios para sua fixação.
Fredie Didier Jr. condensa os seguintes parâmetros para
a escolha da medida executiva a ser usada no caso concreto:
a) a medida deve ser adequada para que se atinja o resultado
buscado (critério da adequação); b) a medida executiva escolhida pelo juiz deve causar a menor restrição possível ao executado (critério da necessidade); c) a escolha da medida executiva deve buscar a solução que mais bem atenda aos interesses em conflito, ponderando-se as vantagens e desvantagens
que ela produz (critério da proporcionalidade). (DIDIER JR.;
et al, 2018, p. 309).

Além disso, cumpre ressaltar a natureza subsidiária das
medidas atípicas, que só devem ser utilizadas caso os meios
típicos de execução se mostrem insuficientes à satisfação substancial do direito. Ademais, em atendimento aos postulados
acima expostos, as medidas coercitivas atípicas devem ser proporcionais e razoáveis ao constrangimento do devedor a adimplir a obrigação, para que seu caráter coercitivo não seja desvirtuado à natureza punitiva.
Quanto aos tipos de medidas atípicas, são vários os exemplos vistos na jurisprudência: a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte, a suspensão do
CPF ou do CNPJ, o cancelamento de cartão de crédito e o
bloqueio de página da internet.
Outro exemplo, considerado por parte da doutrina, é a
prisão civil em decorrência do descumprimento injustificado
de decisão judicial. Apesar de sua utilização ser amplamente
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difundida nos casos de contempt of court3 nos países anglo-saxões, ela ainda encontra forte resistência por grande parte da
doutrina e da jurisprudência brasileiras. A viabilidade jurídica
da prisão civil como meio coercitivo atípico será o objeto de
estudo do próximo capítulo.
3. A PRISÃO CIVIL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL
DE COERÇÃO À SATISFAÇÃO MATERIAL
DA TUTELA JURISDICIONAL
Após o estudo das medidas de execução indireta, em especial das coercitivas, notam-se casos em que as medidas típicas não são suficientes para induzir o devedor ao cumprimento
da decisão judicial.
As astreintes, apesar de sua ampla utilização, não possuem efetividade nas situações em que o executado não tem condição financeira para efetuar o pagamento ou, ainda, quando
ele possui recursos financeiros fartos a ponto de que se torne
mais vantajoso pagar a penalidade pecuniária do que adimplir
a obrigação. Além disso, nas obrigações que envolvam direitos
infungíveis, inobstante o cumprimento da obrigação seja o real
interesse do credor, nossa legislação prevê apenas a conversão
em perdas e danos, frustrando, muitas vezes, a expectativa da
parte que deseja ver satisfeito seu direito originário.
Diferentemente do que transparece com a aura patrimonialista do direito civil brasileiro, a pecúnia nem sempre é a
__________________
3

O contempt of court pode ser conceituado como a recusa injustificada em
obedecer voluntariamente uma ordem de um juízo ou tribunal, sobre a
qual recaem medidas e sanções de combate. Como resposta à desobediência às decisões judiciais, as cortes anglo-saxãs, tradicionalmente, se
utilizam do contempt power para aplicar variadas sanções, em especial,
multa e prisão. A prisão por ato de contempt of court é medida coercitiva,
só perdurando até que o ofensor cumpra a ordem judicial e, por ser medida rigorosa, só pode ser aplicada nos casos de desobediência contumaz,
em que a restrição da liberdade seja a única medida capaz de forçar o
ofensor ao cumprimento da obrigação. (ASSIS, 2003, p. 3).
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solução mais desejada pelo credor, o que faz com que as “perdas e danos” deem a falsa ilusão de efetividade da tutela jurisdicional, a qual, no entanto, não cumpriu seu papel de garantidora da real satisfação substancial do direito do credor.
Desse modo, as autoridades judiciárias encontram a necessidade de fazer a utilização de um meio coercitivo mais efetivo, rígido, que ofereça a segurança jurídica, a efetividade real
da tutela jurisdicional e que reestabeleça a confiança no Poder
Judiciário como instituição: a prisão civil coercitiva em razão
do descumprimento injustificado das decisões judiciais.
3.1 Análise da constitucionalidade da prisão civil
Apesar da eficácia incontestável da prisão civil coercitiva
por contempt of court nos países adotantes do sistema da commom law, a constitucionalidade dessa medida ainda é objeto de
intensa controvérsia na doutrina brasileira.
O cerne do embate é a vedação prevista no inciso LXVII
do art. 5º da Constituição Federal, nos termos: “não haverá
prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel” (BRASIL, 1988). Discute-se se o termo “dívida” se refere apenas às obrigações pecuniárias ou às obrigações em geral.
Uma primeira corrente, cujos alguns adeptos são Eduardo
Talamini, Ovídio Baptista, José Miguel Garcia Medina, Humberto Theodoro Jr e Daniel Amorim, fazendo uso de interpretação ampliativa, argumenta que a vedação constitucional é absoluta, pois proibiria a prisão civil pelo inadimplemento de obrigações em geral, não só as de caráter pecuniário, sendo tal ato inconstitucional (NEVES, 2017, p. 1192). Nesse sentido:
Pensamos que, quando a Constituição Federal veda a prisão
civil por dívidas (art. 5º, LXVII), abarca não apenas a possibilidade de prisão como meio de “satisfação” da dívida, mas,
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também, o emprego da prisão como meio coercitivo, pois também neste caso a prisão civil estaria ocorrendo por causa da
dívida (MEDINA, 2012, p. 435-436).

Já a corrente favorável à prisão civil como medida atípica, formada por autores de renome como Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Fredie Didier Jr. e Marcelo
Lima Guerra, em uma interpretação restritiva, fundamenta sua
opinião no sentido de que a expressão “dívida” se limitaria às
prestações pecuniárias, não havendo vedação para a imposição
da restrição da liberdade para a tutela de outras modalidades
de obrigação, sobretudo as de fazer e de não fazer (DIDIER
JR. et al., 2017, p. 129-130).
Outrossim, argumentam que o texto constitucional veda
a prisão civil por dívida, mas não toda e qualquer prisão civil.
Consideram a prisão civil como “gênero” e a prisão por dívida
“espécie” desta, e somente sobre a espécie prisão por dívida
que recai a vedação constitucional. Por conseguinte, não haveria qualquer vedação na Constituição na República à utilização da prisão como medida coercitiva, que seria outra espécie
do gênero prisão civil (ARENHART, 2007, p. 634-651).
Desse modo, a prisão defendida como constitucional é
aquela destinada à garantia do cumprimento efetivo da tutela
jurisdicional, ou seja, que atue como instrumento de pressão
psicológica frente ao obrigado para que cumpra determinada
ordem judicial.
Não se trata, portanto, de prisão por dívida ou de natureza criminal, com caráter punitivo, mas sim da prisão com função exclusivamente coercitiva, tendente a estimular o ordenado ao cumprimento da determinação judicial, semelhante ao
que ocorre nos casos de contempt of court no direito anglo-saxão
(CARVALHO, 2013).
Passando para o âmbito infraconstitucional, da mesma
forma, não se vislumbra qualquer proibição à prisão civil como
medida atípica de coerção; pelo contrário, a cláusula geral de
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efetivação, instituída pelo artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 2015, oferece abertura aos magistrados para
que utilizem todas as medidas necessárias à efetivação de suas
decisões, sem fazer qualquer ressalva à prisão civil coercitiva.
Percebe-se, entretanto, que a análise meramente semântica da prisão civil por dívidas não resolve a questão e, como
expõe Marcelo Lima Guerra, qualquer opinião fundada apenas nisso será arbitrária. Nessa esteira, o autor sugere que o
problema seja analisado sob a perspectiva da teoria dos direitos
fundamentais (GUERRA, 2003, p. 135).
Um dos principais argumentos da corrente contrária é o
de que a prisão civil violaria o direito fundamental à liberdade
individual do devedor. Ocorre que, todavia, tal afirmação carece de verdade, pois há apenas uma relativização desse direito,
em decorrência do choque com outros direitos fundamentais.
Com efeito, Fredie Didier Jr. expõe que o problema da
tese que sustenta a violação do direito à liberdade é que “ela
pressupõe uma hierarquização abstrata e absoluta desse direito
fundamental, como se a liberdade individual tivesse de prevalecer em qualquer situação” (DIDIER JR., 2018, p. 309). Contudo, essa hierarquização apriorística não se compatibiliza com
a teoria dos direitos fundamentais, pois se sabe que não há direitos fundamentais absolutos.
Por encontrarem limitações em outros direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, os princípios tem a característica da relatividade, cabendo ao aplicador do direito fazer um juízo de ponderação entre os princípios conflitantes,
para que se escolha o mais adequado ao caso concreto.
Nesse sentido, Robert Alexy, com a sua teoria da ponderação de princípios fundamentais colidentes, caracteriza os princípios como comandos de otimização, cuja colisão é resolvida
através da ponderação de princípios, de acordo com a máxima
da proporcionalidade, devendo ser interpretados de forma contextualizada com os demais valores fundamentais albergados
explícita e implicitamente no texto constitucional (ALEXY apud
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MELO, 2018, p. 150). Nessa esteira, Manuel Maria Antunes
de Melo sustenta que, através da técnica da ponderação princípios:
(...) terá aplicabilidade o princípio de maior peso, sem que isso
signifique a invalidação ou a revogação do princípio que cedeu lugar, cuja incidência ficará, momentânea e conjunturalmente, afastada. Não há razão alguma para dar-se, a priori,
precedência a um determinado princípio em detrimento dos
demais (MELO, 2018, p. 151).

Isto posto, observa-se que, no caso da prisão civil como
medida coercitiva, vários princípios fundamentais encontramse em rota de colisão, devendo o magistrado, ao analisar as
situações fáticas e jurídicas do caso concreto, utilizando-se da
ponderação, determinar qual o princípio prevalece frente a cada
questão. Vejamos o seguinte exemplo ilustrativo:
(...) imaginemos a situação hipotética de um enfermo em estado terminal, que necessita com urgência de dada medicação
cujo fornecimento é obrigatório pelo Estado. Uma vez negado tal medicamento, o nosso enfermo do exemplo propõe ação
judicial com o pedido urgente de determinação para que lhe
seja ministrado o remédio, único que tem o poder de lhe manter vivo. O juiz da causa provê o pedido e determina que seja
fornecido o medicamento sob pena de multa. Não obstante a
pena de multa, o agente do Estado, sem qualquer justificativa,
nega-se peremptoriamente a fornecer o medicamento. A pergunta que se faz é se nesta especial circunstância poderia o
juiz lançar mão da prisão coercitiva como forma de premir o
agente do Estado a fornecer tal remédio? (CARVALHO, 2013).

O exemplo ilustrado demonstra complexidade. De um
lado o paciente em estado terminal, que necessita urgentemente do medicamento para que possa viver. De outro, o agente do
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Estado que deixou de fornecer o medicamento e, mesmo após
decisão judicial e tendo sido fixadas astreintes, descumpriu a
ordem, sem dar qualquer justificativa. Assim, de uma banda,
tem-se o direito fundamental à vida e à dignidade do paciente,
bem como o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva;
e, de outra banda, tem-se o direito fundamental à liberdade do
agente estatal.
Para solucionar o problema em questão, assim como os
demais casos de colisão entre princípios, o aplicador do direito
deve se valer da interpretação sistemática da Constituição. Desse
modo, levando-se em consideração a unidade do ordenamento
jurídico, é plenamente possível que o aplicador do direito, após
a ponderação, chegue à conclusão da necessidade da relativização do princípio da liberdade do agente frente ao grande relevo do direito à vida do paciente, e determine a prisão civil do
primeiro como forma de coerção ao cumprimento da ordem
judicial.
Ademais, de forma geral, a doutrina e a jurisprudência
precisam interpretar a restrição à liberdade como meio de
concretização do direito fundamental à tutela efetiva, e não
apenas como uma odiosa lesão ao direito de liberdade. Aqui,
a prisão nada tem a ver com a dívida, posto que ausente o
caráter punitivo, caracterizando-se, pois, como medida coercitiva para o cumprimento das decisões judiciais (SHIMURA, 2001, p. 674).
Por todo o exposto, observa-se que, através da técnica da
ponderação dos princípios, a prisão civil como medida coercitiva atípica pode ser o único meio suficiente para a satisfação
do direito relevante, em certos casos. A restrição da liberdade
como medida coercitiva não afronta a Lei Maior, pelo contrário, assegura a eficácia das suas normas, ao garantir o respeito
ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, a efetivação
dos direitos fundamentais constitucionais, a credibilidade do
Poder Judiciário como instituição e a existência do próprio
Estado Democrático de Direito.
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3.2 Análise da convencionalidade da prisão civil
Além da divergência acerca da constitucionalidade da
prisão civil coercitiva para o cumprimento das decisões judiciais, outro questionamento interessante seria se a medida violaria os instrumentos normativos internacionais.
A discussão subjacente à decisão do Supremo Tribunal
Federal acerca da possibilidade da prisão civil do depositário
infiel (RE 349.703-1/RS), acontecida em 2008, consagrou a
natureza supralegal dos Tratados Internacionais de Direitos
Humanos (TIDH) na ordem interna, desde que não tenham
sido aprovados pelo quórum qualificado previsto no art. 5º, §3º,
da Constituição Federal. A partir desse entendimento, a legislação brasileira passou a se submeter ao duplo controle de validade: “a matéria da lei pode ser desafiada pela Constituição
(controle de constitucionalidade) e também pelas convenções
internacionais de direitos humanos (controle de convencionalidade)”. (LIRA, 2016, p. 27).
Assim, o supracitado autor define controle de convencionalidade das normas como:
(...) o instrumento pelo qual se vale o órgão jurisdicional (interno ou internacional) para declarar uma norma incompatível frente às convenções internacionais, ou seja, pode-se dizer
que é o judicial review das normas internas sobre o parâmetro
dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos (TIDH).
(LIRA, 2016, p. 32).

Com efeito, com a universalização dos direitos humanos,
fez-se necessária a formação de um sistema internacional de
proteção desses direitos, o que foi concretizado, a partir de 1945,
com a instituição do sistema normativo global de proteção dos
direitos humanos, pelas Nações Unidas.
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Com o tempo, verificou-se uma especialização do sistema normativo global, com o surgimento dos sistemas regionais
de proteção na Europa, nas Américas e na África, formando
um sistema integrado e complementar de proteção aos direitos
humanos. Desta feita, atualmente, existem três sistemas regionais de proteção dos direitos humanos: o Sistema Europeu, que
tem como principal base legal a Convenção Europeia de Direitos Humanos (Convenção de Roma, 1950); o Sistema Americano, cuja base legal geral se consubstancia na Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica,
1969); e o Sistema Africano, que tem como alicerce normativo
fundamental a Carta Africana de Direitos do Homem e dos
Povos (1986).
Feitas essas considerações, passa-se à análise da convencionalidade da prisão civil como medida coercitiva ao cumprimento das decisões judiciais, ou seja, da adequação dessa medida aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos.
No âmbito do sistema global de proteção aos direitos
humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), internalizado no Brasil por meio do Decreto
nº 592, de 6 de julho de 1992, proíbe apenas a prisão decorrente do descumprimento de uma obrigação contratual, o que reforça a ideia do caráter patrimonial da vedação, in verbis: “Artigo 11. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual” (BRASIL, 1992). Além
disso, o seu art. 2º, item 3, “c”, impõe o dever de os Estados
garantir o cumprimento de suas decisões, o que pode levar à
aceitação da prisão civil como meio de coerção ao cumprimento das decisões judiciais; cita-se: “3. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a: (...) c) Garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão que julgar procedente tal recurso” (BRASIL, 1992).
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Ademais, outros países signatários do PIDCP, como os
Estados Unidos da América, o Canadá, a Austrália e o Reino
Unido, admitem em seus regramentos internos a prisão civil
por contempt of court.4
Partindo-se de outro enfoque, já no seio do sistema Americano, pela observância do seu principal instrumento normativo,
qual seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto
San José da Costa Rica), percebe-se que o impedimento se restringe à prisão por dívidas5 , aquela decorrente de obrigações de cunho pecuniário, o que se coaduna com o estabelecido no PIDCP,
conforme exposto supra. Ademais, no art. 7º, item 2, da CADH,
encontra-se a permissão para a privação da liberdade física dos
indivíduos, desde que esteja de acordo com as Constituições e a
legislação pertinente aos Estados-membros, nos termos: “2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e
nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos
Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas”
(OEA, 1969); assim, esse dispositivo pode ser tido como fundamento para a prisão civil por contempt of court no Brasil, já que
prevê, expressamente, a relativização da liberdade pessoal.
Além do mais, as legislações vigentes nos países anglófo6
nos (participantes do Commonwealth of Nations ou Comunida__________________
4

5

6

Para uma maior aprofundamento sobre o tema, vide FELICIANO, Guilherme Guimarães. Contempt Of Court no Processo do Trabalho: Alternativa Para a Efetividade. 2010, p. 22-23. Disponível em: <http://
amatra15.org.br/uploads/artigos/Contempt%20of%20court.pdf>. Acesso
em: 10 mar. 2019.
“Art. 7º, 7. Ninguém será detido por dívidas. Este princípio não limita os
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar” (OEA, 1969).
As nações anglófonas são aquelas que têm como língua oficial a inglesa
e que partilham características históricas, políticas e culturais enraizadas
ou atribuídas à influência histórica do Reino Unido, dentre elas estão vários países integrantes do continente americano, a chamada América anglo-saxônica, sendo eles os Estados Unidos e o Canadá (com exceção da
província de Quebec) na América do Norte, Belize e algumas ilhas do
Caribe na América Central, e a Guiana Inglesa na América do Sul (WIKIPEDIA, 2018).
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des das Nações) que integram o Sistema Americano de proteção aos direitos humanos, apresentam previsão expressa de prisão civil por desobediência à ordem judicial, sendo uma prática amplamente difundida nessas nações. Como exemplo, o art.
5º (1), “b” e “c” da Constituição de Belize, o qual tem o mesmo
teor do art. 139 (1), “b” e “c” da Constituição da Guiana, preceitua que:
5. (1) Uma pessoa não será privada de sua liberdade pessoal,
salvo se estiver autorizada por lei em qualquer um dos seguintes casos, ou seja:
(...)
b. em execução do despacho do Tribunal Supremo ou do Tribunal de Recurso que o pune por desrespeito ao Supremo Tribunal ou ao Tribunal de Recurso ou de outro órgão jurisdicional;
c. em execução da ordem de um tribunal feito para garantir o
cumprimento de qualquer obrigação imposta a ele por lei
(CONSTITUIÇÃO DE BELIZE, 1981).

Assim, percebe-se que a prisão civil como medida coercitiva é plenamente aceita em âmbito internacional, estando, inclusive, positivada nos textos constitucionais dos países de tradição anglo-saxônica que fazem parte do Sistema Americano
de proteção aos direitos humanos, não se vislumbrando qualquer precedente, seja da Corte Interamericana de Direitos Humanos (responsável pelo julgamento dos casos de possível violação à Convenção Americana de Direitos Humanos), seja da
Corte Internacional de Justiça (responsável pelo julgamento dos
casos de possível violação ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), condenando a prática dessa medida, aplicada em larga escala.
Por fim, observa-se que o art. 5º, item 1, letra “b”, da
Convenção Europeia de Direitos Humanos prevê de forma expressa a admissibilidade da prisão civil por desobediência às
decisões judiciais, nos termos:
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ARTIGO 5º
1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém
pode ser privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e
de acordo com o procedimento legal:
(...)
b) Se for preso ou detido legalmente, por desobediência a uma
decisão tomada, em conformidade com a lei, por um tribunal,
ou para garantir o cumprimento de uma obrigação prescrita
pela lei. (TEDH, 1950).

Desse modo, a prisão civil coercitiva encontra amparo no
pioneiro e principal documento de proteção dos direitos humanos no âmbito do Sistema Europeu que, de certa forma, representa um espelho para seus congêneres na América e na África.
Por todo o exposto, percebe-se que a prisão civil como medida coercitiva ao cumprimento das decisões judiciais não encontra
qualquer vedação nos instrumentos internacionais de proteção dos
direitos humanos; de modo diverso, há vários documentos normativos internacionais que aprovam, expressamente, tal prática,
em especial, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, fonte
de inspiração para os demais sistemas regionais.
Parâmetros doutrinários à utilização da prisão civil como
medida coercitiva atípica
Por ser medida rigorosa, no intuito de evitar arbitrariedades e abusos, a doutrina vem estabelecendo parâmetros específicos para a aplicação da prisão civil coercitiva para o cumprimento das decisões judiciais, além dos critérios comuns a serem observados na aplicação das medidas típicas em geral.
Simplificadamente, Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão (2018, p. 104) sugere quatro parâmetros cumulativos à aplicação das medidas atípicas de forma geral:
I) subsidiariedade em relação aos meios executórios típicos;
II) possibilidade de cumprimento da prestação pelo destinatário da ordem; III) indispensabilidade da submissão do meio
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executório atípico indicado pelo juiz ao contraditório; e IV)
fundamentação adequada quanto à escolha da medida.

Além disso, para a aplicação da prisão civil coercitiva,
Aragão apresenta mais três condições complementares: “V) o
conteúdo não patrimonial da obrigação; VI) o direito a ser tutelado possuir relevância maior que a liberdade de locomoção
no caso concreto; e VII) a excepcionalidade da medida” (ARAGÃO, 2018, p. 106).
Desta feita, o quinto critério a ser seguido pelo magistrado para a utilização da prisão civil como medida coercitiva atípica é o de que a obrigação a ser adimplida não apresente conteúdo patrimonial, posto que, conforme já tratado anteriormente, o inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal veda a
prisão civil por dívidas, quais sejam, aquelas obrigações de cunho patrimonial.
O sexto critério prevê a necessidade de ponderação entre
os bens jurídicos tutelados, somente sendo possível a imposição da prisão civil atípica nos casos em que o direito contraposto seja mais relevante do que a liberdade individual do devedor, situação em que esta será relativizada. Portanto, “o
inadimplemento da obrigação em questão deve apresentar risco de violação a direitos de máxima importância, como a vida,
a integridade física, a liberdade, o meio ambiente, etc.” (ARAGÃO, 2018, p. 106).
Por fim, o sétimo critério é a excepcionalidade da prisão
civil. Assim, não basta que a prisão civil seja medida subsidiária às típicas; ela deve obedecer, ainda, uma lógica de excepcionalidade. O magistrado deve demonstrar, em sua fundamentação, a ineficácia tanto dos meios executórios típicos quanto
dos outros meios executórios atípicos, em tese, aplicáveis ao
caso concreto.
Outrossim, Fredie Didier Jr. aponta mais um parâmetro
para a utilização da prisão civil atípica: “é prudente que o julgador, optando por impor a prisão civil, fixe desde logo o seu
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prazo de duração, salientando que o cumprimento, pelo devedor, da prestação imposta faz cessar de imediato a incidência
da medida coercitiva” (DIDIER JR., 2018, p. 337).
Desse modo, para que não haja excessos na aplicação
prática da medida, tendo em vista a ausência de regulamentação específica, o magistrado poderia se utilizar da analogia para
aplicar, subsidiariamente, as normas que regulamentam a prisão civil do devedor de alimentos, em especial: prazo máximo
de três meses (art. 528, §3º, CPC) e cumprimento da medida
em local distinto dos presos comuns (art. 528, §4º, CPC), tudo
isso para que o caráter coercitivo da medida seja preservado,
evitando a sua reversão ao viés punitivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, conclui-se que a crise de efetividade
das decisões judiciais provoca várias consequências negativas
não só às partes envolvidas no processo, mas também a todo o
sistema jurídico brasileiro.
No Brasil, como visto, as sanções pelo descumprimento
das decisões judiciais se mostram ineficazes; são elas: a multa
de 20% sobre o valor da causa, em razão de ato atentatório à
dignidade da justiça, e o crime de desobediência (art. 330, CP).
Com a possibilidade de ampliação das medidas dissuasórias, pelo advento da cláusula geral de efetivação (art. 139, IV,
CPC/2015), a doutrina vem divergindo acerca da possibilidade de aplicação da prisão civil como medida coercitiva atípica
ao cumprimento das decisões judiciais.
O cerne da questão gira em torno da interpretação do
inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal, o qual estabelece uma vedação à prisão civil por dívidas. A primeira corrente entende que o termo “dívidas” se refere a toda e qualquer
obrigação, sendo proibida a prisão decorrente do inadimplemento de obrigações pecuniárias ou não. Já a segunda corrente
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defende que a palavra “dívidas” se refere apenas às obrigações
pecuniárias, não havendo qualquer vedação à prisão civil pelo
inadimplemento de obrigações de cunho não-pecuniário. Ademais, acreditam que a Constituição veda a prisão civil como
medida punitiva, nada dispondo acerca da sua admissibilidade
como medida coercitiva.
Ademais, a discussão também se funda na teoria dos direitos fundamentais. Os aplicadores do direito se valem do juízo de ponderação para avaliar, dentre os princípios conflitantes, qual deve prevalecer conforme as peculiaridades do caso
concreto.
A conclusão que se chega é a de que haverá situações
excepcionais em que a liberdade individual do executado deve
ser relativizada frente a outro bem jurídico que se mostra mais
relevante segundo o arcabouço fático e jurídico do litígio, como
exemplos o direito à vida, à integridade física, à saúde e ao
meio ambiente.
Assim, percebe-se que a prisão civil como medida coercitiva atípica constitui, em alguns casos de maior urgência e gravidade, a única medida suficiente a coagir o executado a cumprir as ordens judiciais, fazendo-se necessária a sua aplicação,
mesmo que atinja a liberdade individual do devedor, tendo em
vista o extremo perigo de perecimento de bens jurídicos constitucional e internacionalmente protegidos.
Outrossim, também foi analisada a convencionalidade da
prisão civil atípica. Tomando como parâmetro comparativo os
principais instrumentos normativos internacionais de proteção
aos direitos humanos, verificou-se a ausência de qualquer vedação a essa prática, havendo, inclusive, nas Constituições de
vários países anglófonos pertencentes ao Sistema Americano
de Direitos Humanos, assim como na Convenção Europeia de
Direitos Humanos, a permissão expressa para a aplicação da
prisão civil por desobediência às ordens judiciais.
Portanto, vislumbra-se que a prisão civil pode e deve ser
utilizada como um instrumento de coerção psicológica para a
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satisfação das obrigações de fazer, de não fazer e de entrega de
coisa diversa de dinheiro, a ser imposta de maneira excepcional, como ultima ratio, apenas quando as medidas típicas e as
demais atípicas não surtirem efeito.
Por fim, espera-se que os magistrados brasileiros reconheçam a importância que o cumprimento das suas decisões possui e se dispam da postura condescendente com que trata os
desobedientes para que a confiança na justiça seja restaurada,
em respeito à efetividade da jurisdição, à efetivação dos direitos violados e ao Estado Democrático de Direito.
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Reflexões sobre os aspectos
processuais da tutela jurisdicional
destinada ao afastamento da criança
e do adolescente do lar e da medida
de proteção de acolhimento
institucional e familiar
REFLECTIONS ON THE PROCEDURAL ASPECTS OF
THE JURISDICTIONAL TUTLE FOR DEVELOPMENT
OF THE CHILD AND ADOLESCENT OF THE HOME
AND THE INSTITUTIONAL AND FAMILY CARE
PROTECTION MEASURE
HERCILIA MARIA FONSECA LIMA BRITO
HUGO GOMES ZAHER

RESUMO:
O presente artigo tem por finalidade refletir, sob a ótica procedimental, qual a tutela jurisdicional mais célere, efetiva e adequada à aplicação das medidas de afastamento da criança e do
adolescente do lar e acolhimento institucional. A discussão parte
da premissa de que, após a entrada em vigor da Lei n. 12.010/
2009, a aplicação da medida de acolhimento institucional deve
ser aplicada em procedimento contraditório, mas que o Estatuto da Criança e Adolescente não prevê, em seu microssistema,
procedimento específico para o processo e julgamento da referida medida protetiva. Por força dessa omissão legislativa, busca-se discutir qual o procedimento existente em nosso sistema
processual é o mais eficiente para afastar do lar e acolher as
crianças e os adolescentes em situação de risco. Conclui-se que
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a técnica processual mais adequada é o procedimento cautelar
seja em sua forma antecedente ou incidente ao procedimento
de destituição do poder familiar.
Palavras-chave: afastamento do lar de criança e adolescente;
medida protetiva de acolhimento institucional; procedimento
cautelar
ABSTRACT:
The purpose of this article is to reflect, from the procedural
point of view, the most expeditious, effective and adequate judicial protection for the application of measures to remove children and adolescents from the home and institutional reception. The discussion starts from the premise that, after the entry
into force of Law no. 12.010/2009, the application of the institutional reception measure must be applied in a procedure adversary system (Law), but that the Statute of the Child and
Adolescent does not provide, in its microsystem, a specific procedure for the process and judgment of said protective measure. As a result of this legislative omission, we try to discuss which
procedure in our procedural system is the most efficient way to
move away from the home and to welcome children and adolescents at risk. It is concluded that the most appropriate procedural technique is the precautionary procedure either in its antecedent form or incidental to the procedure of destitution of
family power.
Key words: children and adolescent home dismissal; protective measure of institutional hosting; cautelar procedure
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INTRODUÇÃO
A reflexão acerca das técnicas processuais aplicadas à
tutela de direitos da criança e do adolescente é tema cuja
importância parece ser inegável quando se busca a eficiência do sistema de garantias previsto no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). A rigor, a tutela dos direitos de um
modo geral pode ser prestada por meio de diversas técnicas
processuais, ou seja, é possível atingir o mesmo objetivo por
caminhos diferentes. No entanto, o legislador, ao idealizar
esses meios, deve simultaneamente compreender as necessidades de proteção do direito material e respeitar os direitos
fundamentais das partes e de terceiros, eis que o direito ao
processo justo é direito fundamental a todos assegurados pela
Constituição Federal, na perspectiva do princípio do devido
processo legal (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO,
2017, p. 43-44).
Isso significa que o procedimento deve ser pensado levando em consideração os interesses referentes à solução da
controvérsia e à prestação jurisdicional adequada, efetiva e
tempestiva. E esses interesses podem ser tanto estritamente
processuais (direito a um processo justo e direito à aplicação
das normas processuais) quanto referentes à relação de direito
material discutida (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO,
2017, grifo nosso).
Importa destacar que há situações em que a tutela de direito pode ser feita por mais de uma técnica processual. Em
outras, contudo, nem o legislador nem a jurisdição terão opções para delinear de forma discricionária um procedimento.
No âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), há uma série de procedimentos especiais previstos
no capítulo III (ação de destituição do poder familiar, apuração de irregularidade em entidade de acolhimento, apuração de infração administrativa às normas de proteção, apuração de irregularidade em entidade de acolhimento) que
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foram construídos a partir das peculiaridades do direito
material a ser tutelado. Ocorre que o legislador não desenhou um procedimento especial para a aplicação da medida
de afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar e da medida protetiva de acolhimento institucional/
familiar. Antes da entrada em vigor da Lei n. 12.010, de 3 de
agosto de 2009, essas medidas eram aplicadas em um procedimento construído pelo Juiz, com fundamento no art. 153,
caput, do ECA, que traz uma regra de flexibilidade procedimental por iniciativa do Juiz. Esse procedimento era comumente chamado de pedido de providências. A Lei n. 12.010/
2009 passou a exigir processo judicial contencioso para aplicação do afastamento do lar, mas não desenhou esse procedimento. Em razão disso, o sistema de justiça vem adotando
técnicas procedimentais diversas nas Varas da Infância e
Juventude do país e que são aplicadas de acordo com a leitura que é feita pelos operadores do direito das normas processuais que integram o microssistema processual do ECA e
do Código de Processo Civil (CPC).
Diante desse cenário de diversidade de procedimentos, e
por considerar que é possível encontrar uma técnica processual
eficiente, é que se pretende no presente artigo analisar alguns
aspectos procedimentais polêmicos que envolvem a tutela jurisdicional da infância e juventude, em especial, a destinada à
aplicação do afastamento do lar e medida protetiva de acolhimento institucional.
Para atingir esse objetivo, é necessário problematizar a
natureza dessa tutela jurisdicional - se satisfativa ou cautelar dentro do sistema de garantias da criança e do adolescente e
qual tipo de procedimento mais atende aos pilares de uma tutela adequada, efetiva e tempestiva.
Inicialmente, serão discutidas algumas mudanças trazidas pela Lei n. 12.010/2009 e a relação dessa norma com o
problema em análise (ausência de previsão de procedimento
específico para aplicação da medida de afastamento da criança
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e do adolescente do convívio familiar e aplicação de medida de
proteção de acolhimento institucional). Em seguida, apresentar-se-á a técnica do procedimento cautelar antecedente como
instrumento adequado, tempestivo e célere para assegurar, por
meio da aplicação de medidas protetivas já citadas, eventual e
futuro pedido de destituição do poder familiar.
Demonstrar-se-á, também, que, em razão da peculiaridade do direito material envolvido e por determinação legislativa expressa, nesse procedimento cautelar deverão ser aplicados, de forma supletiva, dispositivos específicos do ECA, e
como a utilização desse mecanismo hermenêutico é possível
diante novo sistema processual civil em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, que prioriza o princípio da eficiência
processual.
1. O CONTRADITÓRIO E AS MEDIDAS DE
AFASTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DO CONVÍVIO FAMILIAR E AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL/FAMILIAR
A Lei n. 12.010/2009 promoveu significativas alterações
ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das mudanças,
destaca-se, foi a exigência de procedimento em contraditório
para aplicar as medidas de afastamento da criança e do adolescente do lar e medida de acolhimento institucional/familiar.
Até o advento da norma em comento, dois eram os caminhos
existentes para retirada de crianças/adolescentes do convívio
familiar, nas situações de violações de direitos. O primeiro era
o acolhimento institucional promovido pelo Conselho Tutelar/
entidade de acolhimento. O segundo por meio de decisão judicial de busca e apreensão em procedimentos verificatórios ou
pedidos de providências, procedimentos de jurisdição voluntária que tramitavam nas Varas da Infância e Juventude do país
(BRASIL, 2014).
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Esses procedimentos de jurisdição voluntária eram construídos com fundamento na regra de flexibilização procedimental, prevista no art. 153, caput, do ECA1 , que autoriza o juiz a,
nos casos omissos do Estatuto, construí-los levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Parte da doutrina
entendia, inclusive, que nas situações omissas, em vez de aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil e adotar o procedimento ordinário, o juiz poderia utilizar aquele que fosse
mais adequado para tutelar uma situação concreta (WATANABE apud GARJADONI, 2007, p. 162).
Também era objeto de discussão se esse poder de flexibilização procedimental por iniciativa do Juiz poderia ser aplicado em procedimento contencioso. Alguns entendiam que a regra do art. 153 do ECA seria uma espécie de reprodução do
art. 1.109 do Código de Processo Civil de 1973, ou seja, essa
liberdade de atuação só poderia ocorrer procedimentos não
contenciosos (HERKENHOFF FILHO, 2004). Outros, contudo, compreendiam essa faculdade judicial de forma mais ampla que o dispositivo do CPC/73 para permitir sua aplicação às
situações contenciosas, e o principal argumento é que a norma
do ECA não fazia referência expressa a procedimento de jurisdição voluntária. Além disso, as situações jurídicas submetidas
ao juízo da infância e juventude quase sempre apresentavam
uma manifesta contenciosidade (GARJADONI, 2007).
Com a entrada em vigor da Lei n. 12.010/2009, essa
discussão perdeu o sentido em razão da inclusão do parágrafo único ao art. 153 do ECA2 . Este passou a proibir a aplicação da flexibilização por iniciativa do juiz para o fim de afas__________________
1

2

Art. 153 Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Essa norma reproduz o artigo 87 do Código de Menores.
Art. 153 [...] Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o
fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos.
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tamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. No mesmo contexto de alteração legislativa, foi introduzido no art. 101, do ECA, o § 2°, que atribuiu exclusivamente
à autoridade judiciária a competência para afastar criança e
adolescente do lar3 e exigiu também processo judicial contencioso, de iniciativa do Ministério Público ou de terceiro
interessado, em que fossem garantidos o contraditório e ampla defesa aos pais e responsáveis.
A mudança legislativa foi mais um ajuste do sistema de
garantias do ECA ao paradigma da criança e adolescente como
sujeitos de direitos e, em consequência, mais um passo de ruptura como o paradigma do Código de Menores. Deveras, a convivência familiar e comunitária é um direito fundamental e sua
restrição só pode, de fato, ocorrer ou ser mantida por ato judicial em procedimento que se garanta aos sujeitos de direitos o
contraditório e a ampla defesa. Além disso, a medida alinha-se
ao paradigma do processo jurisdicional democrático, em que
os atores do sistema de justiça devem atuar em co-protagonismo, cada um no exercício de suas atribuições dentro dos limites constitucionais.
A despeito dessa ruptura paradigmática, um outro problema surge em razão da mudança legislativa. Antes o Juiz tinha a liberdade de desenhar o procedimento que decretava o
afastamento da criança do lar e aplicava a medida protetiva. O
legislador passou a exigir um procedimento contencioso, sem,
contudo, prever um procedimento especial tal qual aqueles já
__________________
3

Entendemos que o legislador manteve a possibilidade de promoção de
acolhimentos institucionais, de forma excepcional, pelo Conselho Tutelar/
própria entidade de acolhimento, mas desde que a decisão de acolhimento institucional seja ratificada judicialmente em ação judicial movida pelo
Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Esse
posicionamento é fruto da interpretação sistemática dos artigos 93 e parágrafo único e 101, § 2º, ambos do ECA. Esse tema, contudo, não é pacífico na doutrina.
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previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente no Capítulo
III (destituição e suspensão do poder familiar, destituição de
tutela; apuração de ato infracional; apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e adolescente, etc.).
Na prática, essa lacuna tem autorizado o manejo de caminhos processuais diversos pelos atores do sistema de justiça.
Em pesquisa realizada no intuito de coletar informações sobre
os procedimentos adotados pelos Juízes da Infância e da Juventude no acolhimento institucional de crianças e adolescentes, constatou-se que, dos 122 (cento e vinte e dois) juízes que
participaram da pesquisa, 73 (setenta e três) apreciavam a medida protetiva de acolhimento em ação específica; 38 (trinta e
oito) aplicavam a medida, em ação de acolhimento institucional; 2 (dois) utilizavam procedimento cautelar antecedente e
um aplicava sem medida judicial. Embora não tenha havido
questionamento a respeito da natureza do procedimento (ordinário, cautelar ou especial), o resultado da pesquisa evidencia
a utilização de, no mínimo, dois tipos de procedimentos.
No último encontro realizado pelo Fórum Nacional de
Justiça Protetiva da Infância e Juventude (FONAJUP)4 , na cidade de Campo Grande/MS, um dos painéis teve como tema a
construção de fluxo procedimental de acolhimento institucional e entre os debatedores não se chegou a uma conclusão acerca
de qual procedimento seria adequado à tutela do afastamento
da criança e do adolescente do convívio familiar e comunitário. Esse dissenso evidencia a necessidade de uma investigação
mais aprofundada sobre o tema tanto sob o prisma do direito
processual civil quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque as reflexões em torno da técnica processual mais
eficiente exigem, de igual forma, uma análise do direito material que se pretende tutelar.
__________________
4

O evento foi realizado em 14 de novembro de 2018 na cidade Campo
Grande/MS e dele participaram juízes dos diversos Tribunais de Justiça
do país.
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A importância da discussão, para além de buscar uma
resposta única ao problema, pode também promover questionamentos sobre se as normas do sistema processual em vigor
são, ou não, eficientes para tutelar as situações de violação de
direitos que exigem afastamento do lar e, em consequência, a
destituição do poder familiar ou reintegração à família de origem.
2. TUTELAR CAUTELAR: UMA TUTELA
JURISDICIONAL ADEQUADA, EFETIVA E
TEMPESTIVA À APLICAÇÃO DO AFASTAMENTO
DO LAR E ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL/FAMILIAR?
No tópico anterior, evidenciou-se que a Lei n. 12.010/
2009 promoveu uma ruptura paradigmática de significativa
importância no microssistema processual de tutela de direitos
da infância e juventude, adequando-a às normas constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e
ao paradigma da criança/adolescente como sujeitos de direitos. Constatou-se, no entanto, que, apesar disso, não houve um
desenho procedimental específico destinado à tutela de direitos na aplicação das medidas de afastamento do lar e acolhimento institucional/familiar.
Diante disso, propõe-se demonstrar que o procedimento
cautelar antecedente é uma técnica processual eficiente para
assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, nas
situações em que é necessária aplicação das medidas de afastamento da criança e adolescente do lar, mas ainda não há elementos suficientes para a propositura imediata da ação de destituição do poder familiar.
Como explanado na parte introdutória, a técnica processual precisa ser pensada na perspectiva da tutela de direitos e
na justa resolução da controvérsia. Eleger a técnica mais efici-
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ente, ou seja, o melhor caminho para assegurar um determinado direito material impõe a análise de três requisitos que devem estar simultaneamente presentes: adequação, efetividade
e tempestividade.
O critério da adequação pressupõe no presente caso uma
investigação inicial em torno da existência de procedimento
específico para aplicação do afastamento do lar/medida de
acolhimento. No âmbito do ECA, entendemos que, quando há
violação de direitos a justificar a retirada da criança e do adolescente do convívio familiar, a situação, em regra, está apta a
constituir uma demanda que deve ser processada e julgada por
meio de procedimento especial de ação de destituição e suspensão do poder familiar (ADPF), previsto nos artigos 155 e
seguintes do ECA.
Diz-se, em regra, porque o mesmo panorama que autoriza a medida de afastamento do lar pode constituir, de igual
sorte, a causa de pedir do pleito de destituição do poder familiar. No entanto, ao considerar que o sistema de garantias da
infância e juventude busca priorizar a manutenção dos vínculos biológicos, e que nem sempre há elementos de prova suficientes para a propositura imediata da ação de destituição do
poder familiar, o ECA prevê a possibilidade de o Ministério
Público, ou quem tenha legítimo interesse, formular o pleito de
afastamento do lar em procedimento contencioso antes da propositura da ADPF, conforme se extrai da leitura sistemática
dos §§ 2°, 9° e 10, do ECA.
Quando o pleito de afastamento do lar e aplicação de
medida protetiva de acolhimento institucional ou familiar são
formulados no bojo da ADPF, o pedido tem evidente natureza
cautelar, porque a tutela satisfativa nesta espécie de procedimento é a destituição ou a suspensão do poder familiar. Já nos
casos em que o pedido de afastamento é formulado antes da
ADPF, o ECA, como já mencionado, exige processo contencioso, mas não há uma previsão de procedimento especial des-
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tinado à aplicação de afastamento do lar e acolhimento institucional5 .
Diante dessa omissão legislativa, necessária a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil, conforme previsão do
art. 152 do ECA6 e do art. 1.049 do CPC/20157 , ou seja, busca-se uma integração, um suprimento de lacuna legislativa, por
força da inexistência dentro do próprio microssistema do ECA
de um recurso ao problema investigado. Ao aplicar subsidiariamente o CPC, conclui-se que a técnica da tutelar cautelar parece ser a mais adequada à situação. E por que a tutela teria natureza cautelar, e não satisfativa?
__________________
5

6

7

Embora no ECA exista um microssistema processual e que, nessas circunstâncias, o ideal seja buscar uma aplicação subsidiária dentro do próprio sistema, não foi possível utilizar esse recurso hermenêutico para tentar
solucionar o problema investigado. Não se vislumbra dentre os procedimentos existentes algum em que seja viável à formulação do pedido de
afastamento do lar, a exceção da própria ADPF. Em algumas unidades judiciárias, tem sido utilizado o procedimento de apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente (RIA) como instrumento processual para a aplicação da medida de acolhimento institucional.
Esse procedimento, contudo, apesar de judicial, tem uma finalidade específica, e, embora a violação ao Poder Familiar constitua infração administrativa, esta pode ser aplicada de forma autônoma ou cumulada com o pedido de destituição do poder familiar por meio da técnica de cumulação de
pedidos prevista no art. 327, § 2°, do CPC. O contrário, entret anto, parece
ser inviável, porque o desenho da RIA foi construído especificamente para
se aplicar as penalidades administrativas. Confira-se o teor da norma processual citada, verbis: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja
conexão. [...] § 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de
procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou
mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições
sobre o procedimento comum.
Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se
subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente.
Art. 1.049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código.
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A rigor, sob o enfoque de uma perspectiva funcional, a
tutela cautelar tem por escopo “assegurar a satisfação eventual
e futura do direito da parte” submetido ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. É sempre repressiva, ou seja,
constitui uma tutela contra o dano, porque sua missão, conforme destacado, é assegurar a satisfatividade eventual e futura do
direito da parte em situações danosas. A tutela satisfativa, por
sua vez, admite a fruição imediata do direito tutelado, ou seja,
viabiliza a realização concreta do direito da parte. Nesse caso,
a satisfatividade pode tutelar o sujeito de direito tanto contra o
ato ilícito, de forma repressiva ou preventiva, quanto contra o
dano (MITIDIERO, 2013, p. 41).
Nesse contexto, no sistema de garantia da infância e juventude, o direito ao afastamento do lar e à aplicação da medida protetiva de acolhimento tem uma função eminentemente
assecuratória do direito fundamental à convivência familiar e
comunitária. É dizer: o acolhimento institucional tem a finalidade de deixar a criança e o adolescente seguros para que a
satisfatividade do direito à convivência familiar seja concretizada, preferencialmente, por meio da reintegração familiar e,
excepcionalmente, como forma de colocação em família substituta (guarda, tutela e adoção). Desse modo, parece evidente a
natureza assecuratória dessa medida que, advirta-se, não deve
ser estritamente instrumental, mas também material.
Outro aspecto que reafirma a tutela cautelar como adequada à aplicação do acolhimento é a existência de referibilidade prevista no art. 101, § 10, da ECA. Ao estabelecer o prazo
de 15 dias para que o Ministério Público proponha a ação de
destituição do poder familiar, o legislador criou um vínculo de
referibilidade entre o afastamento do lar, o acolhimento institucional e a destituição do poder familiar.
A referibilidade é uma das características da tutela cautelar e constitui um vínculo processual/instrumental entre a tutela do direito e a tutela da segurança do direito. Isso significa
que o direito à segurança – tutela cautelar – tem por objetivo a
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proteção conservativa da tutela do direito. Esse vínculo, ressalte-se, “não turva a autonomia material do direito à segurança
do direito”. Assim, é suficiente para a tutela cautelar a probabilidade do direito do autor, ou seja, a verificação sumária desse
direito (MITIDIERO, 2013, p. 115).
Com efeito, o direito ao afastamento do lar e a medida
protetiva de acolhimento institucional, a despeito da referibilidade com a destituição do poder familiar, são materialmente
autônomos à tutela do direito à convivência familiar. Isso porque, para o deferimento das medidas cautelares, basta “a verificação sumária da existência ou não do direito acautelado”.
(MITIDIERO, 2013, p. 115).
Desse modo, por constituírem medidas autônomas no
aspecto do direito material, ou seja, que se bastam em si mesmas, a eventualidade do ajuizamento do pleito de destituição
do poder familiar não configuraria argumento hábil a descaracterizar a natureza assecuratória do acolhimento institucional/afastamento do lar. A satisfatividade da tutela do direito é
sempre futura e eventual. No caso do acolhimento, a sua referibilidade é com o pedido de destituição do poder familiar e este
pode, ou não, ser formulado pelo sujeito legitimado após a aplicação da medida protetiva.
Convém destacar, ainda, que a autonomia material do
direito à segurança (direito à cautela) tem uma consequência
relevante quando se analisa a dimensão da cognição judicial
no âmbito da tutela cautelar. A autonomia material faz com
que o direito à segurança em si seja apreciado em uma perspectiva de cognição exauriente8 , e não sumária. Apenas a tutela
__________________
8

De acordo com Arenhart; Marinoni e Mitidiero (2017), na tutela exauriente,
o procedimento é sempre em contraditório (ambas as partes são ouvidas
ou tiveram a oportunidade de sê-lo) e o acervo probatório precisa ser completo ou pelo menos a sua produção compatível com a natureza do procedimento adotado. A tutela sumária, por seu turno, é prestada em procedimento em que apenas uma das partes teve a oportunidade de se manifestar ou quando o acervo probatório para a confirmação da tutela do direito
precisa ser enriquecido no próprio processo ou em outro procedimento.
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do direito (direito acautelado) e a tutela liminar do direito à
segurança (antecipação da própria tutela cautelar) é que são
apreciadas em cognição sumária (MITIDIERO, 2013).
A grosso modo, portanto, no curso procedimento cautelar antecedente, a medida protetiva de acolhimento institucional e do afastamento do lar, salvo quando concedidas sem ouvir a parte contrária, são apreciadas em cognição exauriente.
Com efeito, é plenamente viável a produção de prova tanto no
processo cautelar do CPC/73 quando no procedimento cautelar antecedente do CPC/2015. Já tutela do direito à destituição do poder familiar é que é examinada em juízo de cognição
sumária e, mais adiante, quando formulado o pedido principal,
a cognição passar a ser exauriente.
Evidencia-se, da mesma forma, que a utilização do procedimento cautelar antecedente, além de adequado, garante a
efetividade da aplicação das medidas em análise. Há apenas
uma necessidade de adaptação do procedimento cautelar antecedente previsto nos artigos 306 e seguintes do CPC/2015,
mediante a substituição da regra prevista no art. 308 do CPC9
(prazo para formulação do pedido principal de 30 dias) pela
regra do art. 101, § 10, do CPC10 (prazo de 15 dias para o MP
entrar com o pedido principal de destituição).
Verifica-se que o direito material acautelado - convivência familiar e comunitária – em razão de suas especificidades
exige a previsão de prazo e termo a quo específicos, recentemente reduzido de 30 (trinta) para 15 (quinze) dias pela Lei n.
13.509/2017, para a propositura do pedido de destituição do
__________________
9

10

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado
nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
Art. 101 [...] § 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de
15 (quinze) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares
ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda.
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poder familiar. Importa destacar que a norma também autoriza a ampliação do prazo de 15 dias, caso o titular da ação entenda necessária a realização de estudos complementares ou
de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda11 . Pelo CPC, o pedido principal deve ser formulado 30
dias após a efetivação da tutela cautelar. Essa regra do CPC,
contudo, como visto, não deve ser aplicada em razão da previsão de disposição específica no art. 101, § 10, do ECA e, por
uma questão óbvia, não se incidiria, de igual maneira, o art.
309, inciso II, do CPC12 aos casos de aplicação das medidas de
acolhimento diante do prazo diferenciado para a propositura
da ação do pedido principal da ADPF.
Destarte, o CPC/2015 traz um desenho do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente como
um procedimento padrão/genérico de aplicação das tutelas
cautelares. Isso não obsta que esse procedimento seja flexibilizado por meio de uma aplicação supletiva de regras especiais,
porque, a rigor, a regra especial prefere à geral.
Essa possibilidade também está autorizada no art. 1.046, §
2°, do CPC/2015, quando estabelece que “permanecem em vigor
as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras
leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código”. (BRASIL,
2015, não paginado). Ao contrário da subsidiariedade, que é uma
atividade integrativa e de supressão de lacuna normativa nos casos de omissão, na supletividade há um complementariedade en__________________
11

12

Ao aplicar a norma específica do ECA, não há dúvida que o termo o quo
para a propositura do pedido principal de destituição do poder familiar
fica, de fato, muito mais longo quando comparado ao prazo de 30 (trinta
dias) de efetivação da medida cautelar previsto no CPC. Essa situação,
ainda assim, não tem o condão de descaracterizar a tutela cautelar como
adequada. Simplesmente essa previsão legislativa é a mais pertinente
quando se verifica a natureza do direito material que se pretende acautelar, que exige tempo próprio para o amadurecimento para formulação do
pleito principal.
Art. 309 Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:
[...] II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias.
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tre normas, uma incidência simultânea de normas, não exclusiva
(CABRAL; CUNHA; DIDIER JUNIOR, 2018).
No contexto do atual sistema processual, que tem, dentre os
seus principais escopos, a eficiência processual, assim como em
razão da previsão normativa dos artigos 327, § 2°13 e 1.049, parágrafo único, do CPC, não há nada que impeça o intercâmbio de
técnicas especiais ao procedimento comum (ordinário ou procedimento destinado à aplicação da tutelar cautelar ou antecipada
antecedente). Parece não ter mais sentido que a relação entre os
procedimentos especiais e os comuns sejam pautados pela lógica
da exclusão. Nessa nova sistemática, Cabral; Cunha; Didier Junior (2018, p. 93-94) defendem que a relação entre as espécies de
procedimentos passa a ser de “complementariedade, pautada pela
compatibilidade da técnica especial ao procedimento comum”.
Importa destacar, ainda, que o fato de a ADPF ser um
procedimento especial não obsta que ela seja precedida da aplicação de uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar, ou seja, é perfeitamente possível a aplicação do procedimento da tutela cautelar antecedente a um procedimento especial. Isso porque o pedido de tutela provisória serve para qualquer espécie de procedimento, porque onde há espaço para providência definitiva, há para tutela provisória. Nesse caso, após
a contestação da tutela cautelar14 , o rito a ser seguindo é do
__________________
13

14

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo
réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. [...] § 2o
Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento,
será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum,
sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos
cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
É importante destacar que essa citação é exclusivamente destinada a
contestar o pedido cautelar. Mais adiante com a formulação do pedido
principal é que fluirá o prazo para contestação, mas o réu não é novamente citado, e sim intimado para audiência de conciliação, se o pedido principal estiver submetido ao processamento do procedimento comum.
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procedimento comum ordinário (art. 306, parágrafo único, do
CPC15 ). No entanto, após a formulação do pedido de destituição do poder familiar, o pedido principal segue o regramento
próprio desenhado nos artigos 155 e seguintes do ECA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível concluir, portanto, que, na utilização da técnica cautelar antecedente em qualquer situação, seria como se
houvesse dois procedimentos tramitando paralelamente no
mesmo processo. O procedimento que se destina a processar o
direito à cautela e o outro destinado a apurar o direito acautelado. A liminar é sempre uma decisão interlocutória, que pode
ser desafiada por agravo de instrumento (art. 1.051, inciso I, do
CPC). A tutela cautelar final, segundo Elpídio Donizeti (2017),
pode ser decidida por outra decisão interlocutória ou por ocasião do julgamento do pedido principal.
De igual maneira, a tutela cautelar é também mais tempestiva quando comparada ao procedimento ordinário, porque
seus prazos são mais curtos e, caso seja formulado o pedido
principal, não haveria necessidade de nova citação. Além disso, a utilização da técnica da cautelar para determinar o acolhimento permite que todo o fato apurado seja apreciado em único processo, tornando a tutela jurisdicional mais eficiente. Sendo possível, recomenda-se a instrução conjunta ou o aproveitamento das provas já produzidas na fase antecedente para julgamento do pedido principal. São essas, portanto, as razões pelas
quais se conclui no presente artigo que a tutela cautelar é mais
__________________
15

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o
pedido e indicar as provas que pretende produzir. Art. 307. Não sendo
contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos
pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco)
dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á
o procedimento comum.
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adequada, tempestiva e célere quando comparada aos demais
mecanismos processuais que vem sendo utilizados no sistema
de justiça.
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A Economia solidária como
estratégia de práticas
socioambientais no âmbito
do Poder Judiciário
SOLIDARY ECONOMY AS A STRATEGY
FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
PRACTICES UNDER JUDICIAL POWER
HEVERTON FELINTO PEDROSA DE MÉLO

RESUMO:
O presente trabalho consiste em uma análise da Economia Solidária como estratégia para a realização de práticas socioambientais no âmbito do Poder Judiciário. O estudo, de abordagem qualitativa e natureza exploratória, por meio de pesquisa
bibliográfica e documental, em primeiro lugar, busca delimitar
um breve histórico sobre a economia solidária e sua definição.
Em segundo, ressaltar as principais legislações vigentes, bem
como a atuação do Poder Judiciário no fortalecimento da economia solidária, proporcionando a compatibilização entre os
fatores econômico, social e ambiental. A partir da análise, as
considerações finais ressaltam que houve avanços nas políticas
públicas de economia solidária, entretanto, existe a necessidade de fortalecimento destes empreendimentos pelo Poder Judiciário, principalmente através do fomento de condutas sustentáveis por parte da comunidade jurídica e da fiscalização legal
destes empreendimentos.
Palavras-Chave: Sustentabilidade; Economia Solidária; Poder
Judiciário.
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ABSTRACT:
The present work consists of an analysis of the Solidary Economy as a strategy for the realization of socioenvironmental
practices within the scope of the Judiciary. The study, with a
qualitative approach and an exploratory nature, through bibliographical and documentary research, firstly, seeks to delimit a
brief history about solidarity economy and its definition. Second, highlight the main current legislation, as well as the role
of the Judiciary in strengthening the solidarity economy, providing compatibility between economic, social and environmental factors. From the analysis, the final considerations point out
that there have been advances in the public policies of solidarity economy, however, there is a need to strengthen these enterprises by the Judiciary, mainly through the promotion of sustainable conduct by the legal community and legal oversight of
these enterprises.
Keywords: Sustainability; Solidarity Economy; Judicial Power.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo descritivo versará sobre a importância
do fortalecimento das políticas públicas de economia solidária
no âmbito do Poder Judiciário, de maneira a revelar o processo
de fomento destes empreendimentos que robustecem o desenvolvimento sustentável e suscitam a conscientização de práticas sustentáveis em toda a comunidade jurídica.
A economia precisou se adequar ao modelo econômicoambiental, de modo que o uso “ilimitado” dos recursos naturais
restou inviável. Ocorreu uma mudança no sistema capitalista,
que não aceitava mais a destruição dos recursos naturais em
favor de poucos, já que o meio ambiente se trata de um direito
difuso de terceira geração. A partir de então, a economia passou a basear-se no trabalho, no capital produto do homem e no
capital natural.
No entanto, devido ao alto índice de desemprego e da
precariedade das atividades laborativas, alguns trabalhadores decidiram incorporar em suas práticas a solidariedade
e estabeleceram organizações autônomas, projetando a produção de bens e a prestação de serviços com o objetivo de
criar trabalho e obter renda, garantindo, assim, a compatibilização entre desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Essa tendência singular coloca em evidência o surgimento de uma nova lógica de produção e comercialização justa e
sustentável, denominada de Economia Solidária, que possui
especialidades distintas daquelas que se praticam no mercado
capitalista.
A Economia Solidária, que é uma nova integrante social,
cria um modelo de desenvolvimento territorial, sustentável, solidário e voltado ao bem-estar de toda a população, identificando-se, assim, como um movimento político, econômico e social que fortalece e valoriza a cultura local, respeitando a diversidade e o meio ambiente.
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Neste cenário, a gestão socioambiental é aplicada diretamente no processo educativo e na valorização da coletividade
de forma sustentável, permitindo a realização de mudanças sociopolíticas, preservando o meio ambiente e o meio social que
amparam as comunidades de forma direta.
A partir desse pensamento, nasce uma nova cultura sustentável que reconhece as aptidões, a biodiversidade e as características locais, através dos saberes, das culturas populares, da história das etnias e de suas raízes, como pressuposto
fundamental para superar as desigualdades que ainda hoje persistem.
A economia solidária, baseada na gestão socioambiental, visa alcançar uma melhora na qualidade de vida, através
de práticas que diminuem a agressão ambiental e instigam o
consumo consciente, possibilitando a compatibilização entre o
desenvolvimento e a proteção ambiental.
Surge, daí, uma preocupação com o impacto ambiental gerado pela consumação de produtos necessários para a
nossa sobrevivência e, por este motivo, é imprescindível a
adoção de práticas sustentáveis, principalmente no Poder
Judiciário, para que os resíduos sólidos produzidos, por
exemplo, sejam devidamente descartados, bem como os servidores conscientizados.
Diante desta conjuntura, o presente estudo exploratório
tratará sobre a importância do fortalecimento das políticas públicas de economia solidária no âmbito do Poder Judiciário, de
maneira a revelar o processo de fomento e seu campo de atuação na obtenção de uma melhor qualidade de vida para a comunidade jurídica, tratando-se de um estudo exploratório por
meio de pesquisa bibliográfica e documental.
Logo, o presente estudo pretende contribuir no processo
construtivo de práticas sustentáveis no âmbito do Poder Judiciário, através da economia solidária, voltadas ao bem-estar de
toda a população, valorizando a cultura local, o meio ambiente e o combate às desigualdades sociais.
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1. O DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL
O conflito pela apropriação dos bens naturais surgiu há
muitos anos atrás, quando tais recursos eram utilizados exclusivamente para satisfazer as necessidades humanas, sem obtenção de qualquer vantagem econômica.
“No entanto, fora desenvolvida uma visão antropocêntrica, que aliada à elaboração de leis de regulação do uso do meio
ambiente, provocou uma exploração excessiva dos recursos naturais, gerando desmatamentos, o aquecimento global e a extinção de algumas espécies” (Melo, 2018:13).
“A transformação da sociedade e da economia alterou
várias peculiaridades do mundo natural, fomentando desequilíbrios ambientais, sociais e ocasionando um processo acelerado de degradação, poluição e miséria” (VEIGA, 2008:135). O
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi inserido constitucionalmente em 1988 como proteção jurídica.
A preocupação com a escassez dos recursos naturais e do
crescimento populacional possibilitou a criação um capítulo
específico para o meio ambiente previsto a partir do artigo 225,
sendo considerado como um direito fundamental de terceira
dimensão e incluído no título da Ordem Social, a saber:
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. (Constituição Federal de 1988)

É importante salientar que a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92)1 originou uma análise em nível internacional e cautelosa sobre a
__________________
1

Conferência de chefes de estado elaborada pela ONU, realizada no Rio
de Janeiro em junho de 1992.
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conservação dos recursos naturais, ensejando, ainda, a aprovação de documentos importantes, como a Agenda 21. Entendeu-se que o Direito Humano à proteção ambiental abrange
uma síntese de diretos construídos no esforço de proteger o meio
ambiente, bem como a vida humana e sua dignidade. Surge,
então, o Direito Ambiental, que é um ramo do direito autônomo, possuindo seus princípios e fontes.
1.1. Gestão Ambiental na Administração Pública
A gestão ambiental estuda a relação harmônica do homem com o meio ambiente, garantindo o uso sustentável de
recursos naturais, e protegendo a biodiversidade. Os líderes
políticos, através da administração pública e da definição de
suas estratégias, devem influenciar os hábitos da população, de
maneira a fomentar práticas sustentáveis que se tornem processos do dia-a-dia de cada cidadão, objetivando o desenvolvimento sustentável. Assim, uma gestão inclusa na administração pública visando o meio ambiente se faz necessária para
que seja possível o provimento de processos de sustentabilidade eficientes.
Para Brandão et al., (2003), a principal tarefa dos administradores públicos, é de reorganizar o sistema de gestão, colocando esforços para buscar os conceitos em tornar uma cidade ecologicamente correta e de forma sustentável.
Nesse sentido, uma boa governança é alcançada a partir
do desempenho do gestor público, que deve utilizar-se de estratégias que produzam valores à sociedade, a partir de mecanismos de liderança, do estabelecimento de estratégias e da condução de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade.
Os administradores públicos devem ser responsivos e garantir a participação ativa da sociedade na elaboração de políticas, possibilitando a atuação direta dos cidadãos na solução
dos problemas sociais e no conhecimento das ações do governo, que englobam suas causas e consequências. Por conseguin-
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te, a apuração da responsabilidade pública tem o condão de
gerar o controle democrático, melhorar a integridade da governança pública, aperfeiçoar o desempenho da gestão pública e
reforçar a legitimidade da governança.
“A gestão ambiental deve possuir princípios de uma visão simplista voltada para políticas básicas de ação” (FLORIANO, 2007:41). É preciso que a consciência sustentável esteja
presente na população, bem como nas propostas dos líderes
políticos.
Calha frisar que a educação ambiental dentro da gestão
favorece o fortalecimento de hábitos ambientais, e, por consequência, do consumo sustentável, que deve ser instigado por
todas as esferas de governo. A busca por produtos sustentáveis
deve ser reforçada, de modo que os resíduos gerados sejam diminuídos e haja redução dos impactos ambientais. Portanto, é
preciso que cada ser humano, em particular, possua compromisso em proteger o meio ambiente.
Da mesma maneira, o Estado deve impor normas e dispor de instrumentos que possibilitem o crescimento do país de
forma progressiva e sustentável, preservando o meio ambiente.
Assim, o tripé da sustentabilidade (triple bottom line) é composto pelos aspectos social, econômico e ambiental, e enseja que
as nossas necessidades devam ser supridas sem interferência
nas gerações futuras, com a utilização dos recursos naturais de
maneira inteligente.
Figura 1 – Tripé da Sustentabilidade

Fonte: Redes Sociais.
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Isto posto, podemos afirmar que o desenvolvimento perfaz um direito fundamental constante na Carta Magna, que
deverá obedecer a critérios de ordem objetiva e subjetiva, levando em consideração o bem-estar social (e não meramente
econômico) e à defesa do meio ambiente (uso racional), assegurando o futuro das demais gerações.

2. ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA NOVA
FORMA DE VIVER
A economia solidária representa o conjunto de iniciativas econômicas populares que expressam valores e práticas diferentes do capitalismo, implicando em mudanças profundas
no nível das relações sociais e culturais. Sendo assim, apresentaremos uma breve evolução histórica, seus princípios, bem
como suas perspectivas.
“Nascida pouco depois do capitalismo industrial, a economia solidária surge decorrente da pobreza provocada aos
artesãos devido à difusão das máquinas e organização fabril da
produção, seguida com a expulsão maciça dos camponeses dos
domínios senhoriais” (SINGER, 2002:23). A partir daí, a classe trabalhadora urbana e desempregada criou modelos societários solidários e cooperativos entre si, como uma nova estratégia de sobrevivência.
O autor retrocitado ainda destaca que na época da Revolução Industrial a exploração do trabalho nas fábricas não tinha
limites legais e ameaçava a reprodução biológica do proletariado. As crianças começavam a trabalhar cedo e as jornadas de
trabalho eram tão longas que o debilitamento físico dos trabalhadores, bem como sua elevada morbidade e mortalidade impediam que a produtividade do trabalho pudesse se elevar.
Para Faria e Sanchez (2011), a Economia Social e Solidária “ganhou grande expressão e espaço social nas últimas
décadas, dando azo a um vasto campo de experiências e inicia-
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tivas de produção e reprodução dos meios de vida”, com base
na propriedade coletiva dos meios de produção, na autogestão,
na solidariedade e no coletivismo.
É uma resposta ao estrangulamento financeiro do desenvolvimento, à desregulação da economia e à liberação dos
movimentos do capital, que acarretam, nos diversos países,
desemprego em massa (SINGER, 2002:116). Tal fundamento
é corroborado pela crítica de Karl Marx ao capitalismo, centrado exclusivamente nas relações de produção, clamando por
meios alternativos de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores.
No Brasil, devido à crise do petróleo na década de 80, os
altos índices de desemprego e desigualdade social foram essenciais para a instituição das práticas da economia solidária. “Com
a crise social das décadas perdidas de 1980 e de 1990, em que o
país se desindustrializou, milhões de postos de trabalho foram
perdidos, ocasionando desemprego em massa e proeminente
exclusão social, a economia solidária reviveu no Brasil” (SINGER, 2002:122).
Nesse ínterim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
eleito em 2002, é considerado um dos precursores da economia solidária em nosso país, já que, após diversos movimentos
e articulações de fomento à prática da Economia Solidária, instituiu de maneira inédita a Secretaria Nacional de Economia
Solidária (SENAES) vinculada ao Ministério do Trabalho e
Emprego, através da Lei nº 10.683 de 28 de maio de 2003, cujo
objetivo principal consistia na viabilização e coordenação de
todas as ações solidárias realizadas no território nacional.
Todos os agentes envolvidos na economia solidária desenvolvem trabalhos pautados nos seguintes princípios: a) na
cooperação, pois todos trabalham em prol de um objetivo em
comum; b) na autogestão, no qual as decisões são tomadas coletivamente, com voz e voto de todos; c) na solidariedade, pela
distribuição justa dos resultados alcançados, buscando o bemestar e à sustentabilidade; e d) na ação econômica, vez que a
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prática da economia solidária incentiva a produção, comercialização, trocas, crédito e consumo.
Vale salientar que a ocorrência de encontros nacionais
fortaleceu a economia solidária em nosso país. As Conferências Nacionais de Economia Solidária, que aconteceram nos anos
de 2006, 2010 e 2014, por exemplo, foram momentos de participação ativa da sociedade na construção de uma política nacional de economia solidária.
Tais encontros proporcionaram análises dos avanços, limites e desafios da Economia Solidária e de suas políticas públicas, a definição do marco jurídico, discussão sobre questões
financeiras, a competência do Conselho Nacional de Economia Solidária, e, por fim, a criação do Plano Nacional de Economia Solidária, que atualmente é o principal instrumento de
orientação desta política pública. Trata-se de um mecanismo
de guia para a formulação e implementação de políticas públicas de economia solidária, com base no planejamento participativo, com visão futura de desenvolvimento.
Por fim, cabe ressaltar que o movimento econômico
solidário adveio das crises do capitalismo, vivenciadas de forma
desigual, afetando a classe trabalhadora com o crescimento do
desemprego e ataques aos direitos sociais e trabalhistas conquistados. Dessa forma, torna-se imprescindível a formulação e implementação de políticas públicas que o fortaleçam e incentivem
o seu desenvolvimento, a partir da geração de trabalho e renda.
2.1. Conceito e perspectivas socioambientais
O meio ambiente é o fornecedor de matérias primas para
os bens produção e também será o próprio limite para qualquer
crescimento econômico, pois os bens naturais são (in)finitos.
Contudo, deve-se buscar no cotidiano de nossas vidas o exercício do consumo consciente, trazendo à baila aspectos socioambientais. Isto implica na mudança de hábitos em busca do bemestar coletivo.
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A sustentabilidade abrange os aspectos econômico, social, político, ambiental e cultural, de forma indissociável. É o
instrumento correto para adquirirmos melhores condições de
vida para as gerações futuras, e isto só é possível a partir da
preservação do ecossistema, da luta pela igualdade de direitos
perante o Estado e do respeito à diversidade ambiental.
A promoção e efetividade dos princípios e garantias fundamentais se relacionam com a proteção ambiental, pois o meio
ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida. Vale salientar que atual crise ecológica vivida foi identificada na obra de Furtado (1974), que relacionou o
início da crise com as práticas do capitalismo, já que apenas
uma minoria era beneficiada, o que conduziria, na sua visão,
ao colapso da sociedade.
Com o objetivo de almejarmos o bem-estar social e ambiental precisou-se racionalizar as atividades econômicas em prol
da proteção ao meio ambiente, daí nasce, na economia, uma
nova terminologia: Economia Solidária.
A economia solidária é a união de ações socioeconômicas
de natureza associativa ou cooperativa, em determinado território, onde uma quantidade de cidadãos se dedicam a resolver problemas públicos e reais em suas vidas. É pensada e constituída
com base na cooperação (e não na competição), valorando a
democracia e a igualdade, já que o crescimento econômico deve
acontecer tomando por base a distribuição de riquezas.
Morais et al. (2010) entendem que a Economia Social e
Solidária não diz respeito apenas a um problema econômico,
já que pode envolver questões como a sociabilidade nos territórios, a participação política das pessoas, o grau de organização
associativa, a preservação ambiental e a afirmação de identidades culturais.
A economia solidária conecta a sociedade, o Estado e o
mercado. Seu vínculo com a sociedade advém da forma de organização de vida comunitária pautada em princípios distintos
ao da sociedade capitalista, priorizando a igualdade e a demo-
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cracia, ou seja, o fortalecimento das relações humanas. “Em
relação ao Estado, podemos identificar na prática solidária um
aspecto político de inovação institucional, guiado pela luta no
reconhecimento de direitos e pela implementação de políticas
públicas específicas” (MELO, 2018:27).
Trata-se de uma estratégia de superação das desigualdades sociais, econômicas e políticas, para que tenhamos uma
sociedade mais justa e igualitária, motivando boas condições
de vida para todos os cidadãos. Assim, a consolidação desta
agenda proporcionará uma melhor atuação estatal, além de ser
uma excelente ferramenta de participação e controle social.

3. PODER JUDICIÁRIO VERSUS
ECONOMIA SOLIDÁRIA
A presente seção versa sobre as condutas implantadas no
âmbito do Poder Judiciário que oportunizam atitudes sustentáveis, com a prática da economia solidária, suscitando mudanças nos padrões de comportamento dos cidadãos e principalmente dos servidores que ali atuam, de maneira a ampliar à
qualidade de vida no meio ambiente do trabalho.
3.1. Resolução CNJ nº 201/2015
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 201, de 3 de março de 2015, que dispõe sobre a criação
e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos
órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). Com a sua
publicação, o CNJ contribuiu de forma direta para a promoção
de atividades sustentáveis no âmbito do Poder Judiciário, sendo reflexo para toda a sociedade.
Os órgãos que integram o Poder Judiciário, de acordo com
o artigo 92, incisos I-A ao VII da Constituição Federal de 1988,
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que inclui o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal
de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e
Territórios, devem proceder com a criação de unidades ou núcleos socioambientais, definindo suas competências e implantando seu respectivo Plano de Logística Sustentável.
Além disto, devem ser instituídos “modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social” (artigo 2º da Resolução). Fatores como possuir uma visão sistemática, realizar práticas de logística sustentável, de racionalização, de coleta seletiva, de coleta seletiva solidária, observando critérios de sustentabilidade, são imprescindíveis para a gestão eficiente do plano.
É preciso que haja um ponto de equilíbrio na utilização
efetiva de recursos materiais necessários para execução das atividades cumpridas pelos órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo de sua eficiência. Para isto, é fundamental o desempenho
satisfatório dos magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados.
Conforme dita o artigo 10º da Resolução CNJ nº 201/
2015, o Plano de Logística Sustentável é um instrumento vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com
objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de
execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem uma
melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de
trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão.
Possui indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do judiciário, tais como: quantidade total consumida de resmas de papel reciclado e não-reciclado, copos descartáveis utilizados; quantidade de impressão;
gestão de resíduos, levando em consideração a quantidade de
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papel, metal, plástico e vidro destinados à reciclagem; quantidade e gastos com veículos, incluindo o combustível; dentre
outros.
Por fim, vale salientar que a Resolução nº 201/2015 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) corrobora um novo modelo de cultura institucional pautado na inserção de critérios
de sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário, assim
como dita o seu artigo 3º, inciso IV.
3.2. Resolução TSE nº 23.474/2016
No âmbito da Justiça Eleitoral, a Resolução nº 23.474,
de 19 de abril de 2016, dispõe sobre a criação e competências
das unidades ou núcleos socioambientais nos Tribunais Eleitorais e a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral.
Os órgãos que integram a Justiça Eleitoral, de acordo com
o artigo 118, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988,
que inclui o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, devem proceder com a criação de unidades ou
núcleos socioambientais e implantar o Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (PLS-JE).
O Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral é
um instrumento vinculado ao planejamento estratégico da Justiça Eleitoral com objetivos e responsabilidades definidas, ações,
metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e
avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar
práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que
objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão
dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica da
Justiça Eleitoral (artigo 10º da Resolução). Seus indicadores
mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico são os mesmos da Resolução CNJ nº 201/2015.
O artigo 21 da Resolução TSE nº 23.474/2016 determina
que o Plano de Logística Sustentável (PLS) deverá ser elaborado
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e publicado no sítio dos respectivos Tribunais Eleitorais no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir de sua publicação.
Assim, a Resolução TSE nº 23.505/2016 implementou o Plano
de Logística Sustentável do Tribunal Superior Eleitoral.
Cumpre informar que ao final de cada ano deverá ser elaborado pelo Tribunal Eleitoral relatórios de desempenho que
contenham a consolidação dos resultados alcançados, a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos da Justiça Eleitoral com foco socioambiental e econômico e a identificação
das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano
subsequente.
3.3. Práticas para a Promoção da Sustentabilidade
nas Contratações Públicas
Conforme estipula o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Então, surge a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 que
regulamenta o referido dispositivo legal, instituindo normas para
licitações e contratos da Administração Pública, além de outras providências. Tal norma sedimenta o procedimento administrativo formal de contratações de serviços e aquisições de
produto pela Administração.
A promoção da sustentabilidade no âmbito das licitações
públicas pode ser observada no artigo 3º da Lei nº 8.666/1993,
que clama por uma mudança de comportamento das empresas
contratadas, dando preferências aos estabelecimentos com atitudes sustentáveis, a saber:
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Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos. (Lei nº 8.666/1993)

Assim, a licitação sustentável é o processo que seleciona
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, com
base na promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Sua prática viabiliza a implementação de políticas públicas e
permite uma visão sistêmica dos problemas socioambientais
existentes no setor governamental. Há a aplicação de critérios
econômicos, sociais e ambientais na contratação de serviços
gerais, de serviços de obras e engenharia e da aquisição de bens,
acarretando benefícios sociais, ambientais e econômicos.
Por conseguinte, o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012
regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e instituir a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP.
De acordo com o seu artigo 4º, são considerados critérios
e práticas sustentáveis: o baixo impacto sobre recursos naturais
como flora, fauna, ar, solo e água; a preferência para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra
local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e
da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais, dentre outros.
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Desta maneira, é cediço que a licitação sustentável permite à Administração Pública um equilíbrio pautado na redução de gastos, na maior eficiência nos seus atos, na diminuição
dos impactos ao meio ambiente, na maior duração de seus bens
e no estímulo ao desenvolvimento de práticas sustentáveis pelas empresas contratadas.
3.4. Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)
A Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) é
um programa criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)
visando o estímulo das práticas sustentáveis pelos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, além dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de uma adesão voluntária, não existindo norma que obrigue a sua prática.
Atividades socioambientais são incentivadas no exercício
das funções destes órgãos públicos, que, aliado ao comprometimento dos servidores e terceirizados, produzem mudanças de
hábitos, tornando a atividade pública ainda mais eficiente.
Um dos princípios da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) consiste na prática dos 5 R’s, quais sejam:
repensar a necessidade de consumo, recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos, reduzir
(evitar os desperdícios), reutilizar (usar novamente antes de
descartá-lo), reciclar (transformar os produtos em matéria prima). Tal prática permite que os cidadãos aprendam atitudes
sustentáveis a serem utilizadas diariamente.
Os principais temas relacionados aos eixos temáticos da
agenda incluem os seguintes pontos: a) Coleta Seletiva Solidária, que contribui para o acesso à cidadania, à geração de renda
e à inclusão social dos catadores de materiais recicláveis; b)
Consumo da Madeira; c) O papel nosso de cada dia; d) Eficiência energética; e) A água e seus usos múltiplos; f) Manutenção da frota oficial de veículos; e g) Os Principais resíduos gerados na Administração Pública.
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Para os órgãos públicos aderirem oficialmente à Agenda
Ambiental da Administração Pública (A3P), basta enviar a
documentação necessária e proceder com a assinatura do termo de adesão entre as partes, além da consolidação de um Plano de Trabalho acordado junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), contendo um rol de metas e ações a serem atingidas pela instituição em prazos diversos.
3.5. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 “institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores
e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis”
(artigo 1º, Lei nº 12.305/2010).
Procura sistematizar a maneira em que as instituições
públicas e privadas lidam com o lixo produzido, bem como a
sua destinação, pois o não acompanhamento no descarte dos
resíduos sólidos produzidos gera prejuízos à saúde humana e
ao meio ambiente, como por exemplo a contaminação do solo,
das águas e das áreas de preservação.
Assim, compreende-se por resíduo sólido qualquer material, substância, bem ou objeto sem utilidade, totalmente descartado, que necessita de tratamento ou reciclagem. Dentre os
objetivos da Lei nº 12.305/2010 estão a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; a prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis e bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social
e ambientalmente sustentáveis; dentre outros destrinchados em
seu artigo 7º.
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem uma importância fundamental por incentivar o descarte correto do
lixo produzido, integrando a Administração Pública, a iniciativa privada (fabricantes, importadores, comerciantes) e os
cidadãos, através da logística reversa, que é um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento.
Vale salientar que de acordo com o artigo 1º, §1º, da Lei
nº 12.305/2010, estão sujeitos às suas diretrizes as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis,
direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as
que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao
gerenciamento de resíduos sólidos.
Ademais, agrega à Política Nacional do Meio Ambiente
e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental,
regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445,
de 2007, e com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (artigo 5º,
Lei nº 12.305/2010).
Trata-se de um progresso essencial para o nosso País, que
vem encarando diariamente os problemas econômicos, sociais
e ambientais oriundos da manipulação imprópria do lixo. A
prática dos 5 R’s (Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e
Recusar) aliada aos hábitos sustentáveis oportunizam o aumento da reciclagem, da reutilização e da destinação adequada aos
rejeitos (resíduos sólidos que não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada).
Uma contribuição significativa trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é a criação de metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (artigo 15º, inciso V) e o planejamento nos
níveis nacional, estadual, microrregional, metropolitano, intermunicipal e municipal, além determinar que os cidadãos ela-
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borem seus próprios Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (artigo 14º e seus incisos).
Merece destaque a inclusão de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis na logística reversa e na coleta seletiva,
através dos seguintes pontos: a) o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; b) as
metas para a emancipação econômica dessa categoria de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; c) a implantação
da coleta seletiva com a participação de cooperativas ou associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; d) a implantação de
infraestrutura e aquisição de equipamentos para cooperativas
ou associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
A reciclagem é uma das alternativas de tratamento de resíduos sólidos mais vantajosas, tanto do ponto de vista ambiental
como do social. Ela reduz o consumo de recursos naturais,
poupa energia e água e ainda diminui o volume de lixo e a
poluição. Além disso, quando há um sistema de coleta seletiva bem estruturado, a reciclagem pode ser uma atividade econômica rentável. Pode gerar emprego e renda para as famílias
de catadores de materiais recicláveis, que devem ser os parceiros prioritários na coleta seletiva. (Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P, p. 40)

Assim, coleta seletiva torna-se o pontapé inicial do processo de reciclagem, que inclui a separação e o recolhimento
dos resíduos. Este procedimento tem como objetivo principal a
segregação entre resíduos recicláveis secos (metais, papel, madeira, plásticos e vidro) e rejeitos (resíduos não recicláveis).
Portanto, cabe ao poder público, em parceria com empresas e a sociedade civil, o desenvolvimento de políticas públicas
que possibilitem a confiabilidade e o consumo dos produtos
reciclados.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

239

A coleta é realizada a partir de tipologias dos resíduos
sólidos (papel/papelão, vidro, madeira, plástico, metal, resíduos perigosos, resíduos radioativos, resíduos orgânicos, resíduo
geral não reciclável ou misturado ou contaminado não passível
de separação, resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde)
que são diferenciados segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 275 de 25 de abril de
2001, pelo seguinte código de cores:

Fonte: Ministério do Meio Ambiente – Cartilha A3P, p 41.

Sendo assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos
contribuiu para o alcance de uma das metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que foi o aumento da reciclagem
de resíduos sólidos urbanos em 20% (vinte por cento) até o ano
de 2015.
3.6. Atuação do Poder Judiciário na Economia Solidária
O Poder Judiciário integra os Poderes da União e tem como
função típica a administração da Justiça na sociedade, defendendo os direitos dos cidadãos a partir da aplicação das normas
legais vigentes em nosso país. É composto pelos órgãos mencionados no artigo 92 da Constituição Federal, atuando nas searas
cível, penal, eleitoral, trabalhista, federal e militar.
Conforme discutido no tópico anterior, há diversas regulamentações que incitam práticas socioambientais pela Administração Pública em geral, que inclui o Poder Judiciário, mes-
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mo que atipicamente, estabelecendo hábitos de respeito à sociedade e ao meio ambiente. Nesta parte, será discutida a atuação efetiva do judiciário no âmbito da Economia Solidária.
A economia solidária pode ser caracterizada a partir de
parâmetros econômicos, culturais e políticos. A dimensão econômica se destaca por conter uma variedade de atividades de
produção, comercialização, distribuição de serviços, consumo,
finanças e crédito, de natureza autogestionária. Já a dimensão
cultural é definida pela forma em que realizamos o consumo
dos produtos e serviços que não afetam o meio ambiente, fortalecendo o princípio da cooperação. Ainda, a dimensão política
consiste na implementação de programas governamentais que
promovam mudança na sociedade, objetivando uma nova forma de desenvolvimento, a partir de valores solidários, ambientais e democráticos.
Deste modo, o primeiro passo do Poder Judiciário para
fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários é
a implantação do Plano de Logística Sustentável, que refletirá,
para todos os servidores e cidadãos, a realização de comportamentos sustentáveis.
A oferta da Coleta Seletiva Solidária no campo dos Tribunais e Fóruns também contribui para o aperfeiçoamento destes empreendimentos, que, a partir da inclusão de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis neste procedimento, incentivam à criação e o desenvolvimento de cooperativas e associações de economia solidária, garantindo aos participantes a
emancipação econômica e o direito de exercer sua cidadania.
Com o apoio do Poder Judiciário, os empreendimentos
econômicos solidários podem adquirir capacidade para implantar uma melhor infraestrutura física e proceder com a aquisição de equipamentos tecnológicos que facilitem a prática da
atividade solidária, com a modernização e celeridade dos procedimentos realizados.
Por conseguinte, em atendimento ao artigo 3º da Lei nº
8.666/1993, o Poder Judiciário deve priorizar no âmbito das
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licitações públicas contratações de produtos reciclados e recicláveis, que permitirá a mudança de conduta das empresas
licitantes, além de colaborar com a recuperação de lixões, a
inclusão social, a eficiência dos atos, a redução de gastos e a
conservação do meio ambiente, propósitos aliados à economia solidária.
A atuação do Poder Judiciário também conta com o auxílio do Ministério Público, que é um órgão de fiscalização
que contribui para a boa administração da Justiça. Assim, é
indispensável a análise e fiscalização da prática da economia
solidária, principalmente no tocante à precarização do trabalho, à infraestrutura insuficiente, à educação fragilizada dos
atuantes nos empreendimentos e à gestão inadequada dos
materiais, como, por exemplo, lixo hospitalar, eletrônicos e
construção civil.
Um dos mais significativos conjuntos de problemas associados aos profissionais atuantes nos empreendimentos econômicos solidários advém da precarização do trabalho, abrangendo os seguintes pontos: a) Regularização da cooperativa/
associação, com a identificação e registro de todos os trabalhadores; b) Realização de parcerias através de instrumento
legal; c) Capacitação adequada para todos os membros; d) A
participação das crianças na atividade dos empreendimentos
econômicos solidários; e) Horas trabalhadas membro/dia; f)
Quantidade de acidentes ocorridos por mês; e g) Condição de
instalação.
Tomando por base as informações consignadas no Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de João
Pessoa/PB (PMGIRS), alguns núcleos das associações de catadores, que em sua maioria são empreendimentos econômicos solidários, praticamente não possuem equipamento de proteção individual (luvas, máscaras, botas e fardas), o que pode
levar à contaminação pelo lixo e cortes com os materiais.
Estas associações e cooperativas também devem ser fiscalizadas pelo Poder Judiciário e Ministério Público, e, acima
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de tudo, conscientizadas (através de cursos e aperfeiçoamento)
da necessidade indispensável da utilização de equipamento de
proteção individual (EPI’s), de manipulação obrigatória pelos
catadores e outras atividades insalubres.
Outro ponto importante é a averiguação de trabalho infantil na atividade de catação e em outros empreendimentos
econômicos solidários, além da matrícula das crianças nas escolas, identificando a frequência destas periodicamente. O objetivo principal deste ponto é aumentar a frequência dos filhos
dos associados nas escolas, evitar o trabalho infantil, o analfabetismo e qualificá-los para atuar em outras áreas.
Portanto, resta demonstrada a importância social da intervenção do Poder Judiciário no fortalecimento da Economia
Solidária, concorrendo para uma gestão socioambiental pautada na democracia, na solidariedade e na geração de trabalho e
renda, perfazendo, também, uma estratégia de prática sustentável em toda a comunidade jurídica, que inclui os servidores,
magistrados, terceirizados, estagiários e cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta pesquisa descritiva é possível observar que
um novo processo civilizatório deve ser estimulado, com vistas
à redução dos prejuízos socioambientais e à otimização da
máquina pública, para que os interesses coletivos sejam atendidos e que não haja a escassez dos recursos naturais, pela sua
exploração excessiva.
Com isto, surge o conceito de economia solidária, que é
considerada um exemplo concreto de como a economia pode
transformar a sociedade, ao seguir os fundamentos do desenvolvimento sustentável e da eficiência social.
O Estado deve propiciar o combate à exclusão social, a
diminuição do nível de pobreza existentes, a geração de renda
e a degradação ambiental, através de estratégias políticas de
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democratização econômica, aspecto defendido pelo movimento solidário.
Para isto, os desafios estruturais e institucionais devem
ser enfrentados, proporcionando a valoração e expansão do
movimento solidário na agenda nacional de desenvolvimento.
Consequentemente, ocorrerá a ampliação da capacidade das
políticas públicas de economia solidária integrar orientações
estratégicas de diminuição das desigualdades econômicas, sociais e regionais, a partir de um desenvolvimento sustentável e
includente.
Igualmente, o Poder Judiciário deve permanecer contribuindo para o fortalecimento dos empreendimentos econômicos
solidários, por meio do incentivo à realização de condutas sustentáveis por seus servidores, terceirizados e também da população, além da fiscalização da precarização do trabalho, da irregularidade das cooperativas/associações, do trabalho infantil e da
garantia à utilização de equipamentos de proteção individual.
Pautada na solidariedade e cooperação, a economia solidária permite a realização do trabalho de uma forma digna,
garantindo o respeito ao próximo e à natureza. A autonomia
destes empreendimentos é medida que se impõe, mediante a
efetivação de políticas públicas, programas e projetos implementados pelo Poder Judiciário, de estratégias de assessoramento e da capacitação dos participantes.
O viés coletivo também é favorecido, pois a prática desta
economia induz a geração de renda, retirando pessoas da vulnerabilidade social ou da extrema pobreza, já que elas obterão
meios de faturamento, garantindo o suprimento de sua saúde,
educação e moradia.
É, ainda, capaz de proporcionar aos cidadãos envolvidos
condições de opinar e lutar por políticas públicas que visem
não apenas a produção e reprodução da vida, mas um meio
social regado de cooperação e solidariedade, pautado na igualdade de direitos. Demonstra a participação direta da sociedade
na construção de um Estado democrático de direito, onde esta

244

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

luta pode ser alavancada pela atuação dos três poderes (Executivo, o Legislativo e o Judiciário).
Por fim, espera-se que este trabalho de alguma forma tenha contribuído com o entendimento da Economia Solidária e
de suas práticas socioambientais no âmbito do Poder Judiciário. Todavia, a primeira aproximação proposta por esta pesquisa pode motivar a realização de novas pesquisas. Assim, é importante salientar que ainda existe um universo a ser explorado
envolvendo a Economia Solidária e seus atores.

REFERÊNCIAS
BRANDÃO, A.C. et al. Agenda 21 e a sustentabilidade
das cidades, 2003.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº. 201/2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
files/atos_administrativos/resoluo-n201-03-03-2015presidncia.pdf >. Acesso em 26/07/2018.
BRASIL. Ministério do Trabalho. Disponível em:
<http://trabalho.gov.br/trabalhador-economia-solidaria>.
Acesso em 28/06/2018.
BRASIL. Ministério do Trabalho. ANAIS - I CONAES
(2006). Disponível em: < http://acesso.mte.gov.br/data/files/
FF8080812B35FA90012B495A545B56F3/conf_anais.pdf >.
Acesso em: 20/06/2018.
BRASIL. Ministério Meio Ambiente em Números. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/
a3p>. Acesso em: 30/07/2018.
BRASIL. Ministério Meio Ambiente. Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. Disponível em: <http://
w w w. m m a . g o v. b r / e s t r u t u r a s / a 3 p / _ a r q u i v o s /
cartilha_a3p_36.pdf>. Acesso em: 30/03/2019.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

245

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03/07/2018.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm>. Acesso
em: 30/03/2019.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/
d7746.htm>. Acesso em: 27/07/2018.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/
L12305.htm>. Acesso em: 31/07/2018.
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Resolução
nº 23.474, de 19 de abril de 2016. Disponível em: < http://
www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2016/RES234742016.html
>. Acesso em 27/07/2018.
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Resolução
nº 23.505, de 19 de dezembro de 2016. Disponível em: < http:/
/www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2016/RES235052016.html
>. Acesso em 27/07/2018.
FARIA, M; SANCHEZ, F. A Economia Solidária no
Governo Federal: intersetorialidade, transversalidade e cooperação internacional. In: BENINI, E. et al. (Orgs.). Gestão
Pública e Sociedade: fundamentos e políticas públicas de Economia Solidária. São Paulo: Outras Expressões, 2011.
FLORIANO, E.P. Políticas de gestão ambiental. 2007. Disponível
em:
<http://www.geoplan.net.br/material_
didatico/Materiais_Disciplina_Plan_Geoamb_2013/
Politicas%20de_Gestao_Ambiental.pdf>. Acesso em: 11/07/2018.
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
MELO, H. F. P. Economia Solidária: Um Ensaio Sobre
a Gestão Socioambiental. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão

246

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

de Curso (Especialização em Prática Judicante) – Universidade Estadual da Paraíba. João Pessoa: UEPB, 2018.
MORAIS, L.; BORGES, A.; BACIC, M. Social and solidarity economy, land development and new paradigms of
production and consumption: is another development possible? In: Congresso Internacional do Centro Internacional de
Pesquisa e Informação sobre a Economia Pública, Social e
Cooperativa, 2010, Berlin. Anais. Berlin: Centro de Estudos e
Pesquisas em Economia Pública e Social, 2010. CD-ROM.
SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. 1. ed.
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.
VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: O desafio
do século XXI. 3.ed. São Paulo: Garamond, 2008.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

247

Legitimidade neoconstitucional
ciberdemocrática e efetividade da
iniciativa popular eletrônica de lei
NEOCONSTITUTIONAL CYBERDEMOCRATIC
LEGITIMITY AND EFFECTIVENESS OF THE
ELECTRONIC POPULAR LAW INITIATIVE
HIOMAN IMPERIANO DE SOUZA

RESUMO:
No presente artigo científico é tratada a legitimidade constitucional do movimento ciberdemocrático e sua efetividade no
modelo de iniciativa popular de lei na forma eletrônico-virtual.
Para tanto, aborda-se a evolução dos movimentos constitucionalistas que transcorreram no tempo e no espaço na história
juspolítica brasileira, passando de um aspecto classicista a um
redescobrimento constitucional, visto como constitucionalismo
contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Em seguida, paralela e conjuntamente ao perpassar dos movimentos constitucionais, também se encontram os passos do sistema democrático
de governo, em que a democracia assume diversos papéis de
acordo com a circunstância histórica em que se encontra, chegando-se a uma atual faceta denominada de ciberdemocracia.
Nesta contemporaneidade ciberdemocrática, a participação
popular na vida política da sociedade se mostra extremamente
presente, sobretudo ante a era globalizante, cujo instrumento
fundamental de integração social reconhecido é a internet,
mormente sob a ótica de que a formação das redes sociais virtuais assume um papel preponderante na reflexão e construção
de opiniões significativas para manutenção da própria sociedade, enquanto organismo vivo. Com isso, é analisada a efetivi-
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dade da participação popular ciberdemocrática na construção
colaborativa da instituição do marco civil da internet, considerado como uma verdadeira mudança paradigmática do processo legislativo e a partir desta análise se examina os novos aspectos de uma iniciativa popular criativa de lei, enquanto manifestação direta da soberania do povo e sua viabilidade legitimante à luz moderna posição constitucional.
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Ciberdemocracia.
Iniciativa Popular de Lei.
ABSTRACT:
In this scientific article is treated the constitutional legitimacy
of the cyber-democratic movement and its effectiveness in the
model of popular initiative of law in the electronic-virtual form.
It’s explained the evolution of the constitutionalist movements
that have passed the time and the space in Brazilian political
history, going from a classicist aspect to a constitutional rediscovery, seen as contemporary constitutionalism or neo-constitutionalism. Then, parallel to, and jointly with, the passing of
constitutional movements, are also the steps of the democratic
system of government, in which democracy assumes diverse
roles according to the historical circumstance that is, arriving
at a current facet called cyberdemocracy. In this cyberdemocratic contemporaneity, popular participation in the political
life of society is extremely present, especially in the face of the
globalizing era, whose fundamental instrument of social integration is recognized as the Internet, especially from the point
of view that the formation of virtual social networks plays a
preponderant role in the reflection and construction of significant opinions for the maintenance of society itself, as a living
organism. In this way, the effectiveness of cyberdemocratic
popular participation in the collaborative construction of the
internet civil society institution, considered as a true paradigmatic change of the legislative process is analyzed and from
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this analysis examines the new aspects of a popular creative
initiative of law, while direct manifestation of the sovereignty
of the people and their legitimacy viability in light of the modern constitutional position.
Keywords: Neo-constitutionalism. Cyberdemocracy. Popular
Law Initiative.
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INTRODUÇÃO
O alavancamento dos movimentos Constitucionalistas ao
longo da história se perfez como importante mecanismo para o
desenvolvimento do próprio conceito de Estado.
Será visto neste artigo o caminhar de correntes constitucionais no território brasileiro, do classicismo, passando pela
modernidade até a chegada da contemporaneidade, com o denominado “Neoconstitucionalismo”.
Em seguida, abordar-se-á o regime democrático de governo, com breves aspectos históricos, evolutivamente chegando a um estágio que se passa a conceituar como “ciberdemocracia”.
Posteriormente, será possível constatar que a ciberdemocracia no cenário nacional é fruto das evoluções tecnológicas,
sobretudo a partir do surgimento da internet como fenômeno
globalizante e culturalmente integrador, chegando a ser elaborada uma legislação própria para regular o ambiente virtual, o
Marco Civil da Internet.
Paralelamente e dentro da esfera democrática regente do
governo brasileiro, tem-se o instrumento constitucional da Iniciativa Popular de Lei como consubstanciador da soberania
direta exercida pelo povo.
Porém, no palco da ciberdemocracia é possível adpatar o
instrumento da iniciativa popular a um meio eletrônico-virtual, a fim de possibilitar ao cidadão agir mais proativamente no
seu meio social e junto ao seu governo.
Destarte, verificar-se-á que a iniciativa popular eletrônica
de lei possui guarida constitucional e importará em valiosa ferramenta incrementadora e de aperfeiçoamento da (ciber) democracia.
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1. BREVE ESCORÇO SOBRE OS MOVIMENTOS
CONSTITUCIONAIS NO BRASIL
Brevemente, tem-se que, sob o aspecto histórico, sempre
prevaleceu a ideia da existência de uma norma jurídica superior que viesse a ser base estruturante do próprio Estado. Sobre
este aspecto limitativo-estruturante, pode-se afirmar que assim
se dirigia o denominado Constitucionalismo Clássico, com origens remontando aos povos da antiguidade classicista onde reinava a teocracia estatal absolutista.
Passando-se à modernidade, a partir do final do século
XVIII, visando contrapor a ideia de um Estado absoluto, emergem-se correntes revolucionárias, as quais buscavam barrar o
arbítrio do absolutismo estatal e limitar seu poder, para implementar uma nova ótica de cunho mais liberal. Assim, tomando-se por base a criação das Constituições Americanas de 1787
e Francesa de 1791, opera-se um novo movimento constitucional, denominado de Constitucionalismo Moderno, cujos textos constitucionais resumiam-se no estabelecimento de normas
acerca da organização do Estado, do exercício e da limitação
do poder estatal, assegurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e pela separação dos poderes. Eis neste ponto o surgimento dos chamados direitos fundamentais de 1ª dimensão (ou direitos negativos-liberais).
Posteriormente, iniciando-se o século XX, vê-se a necessidade de serem harmonizadas oportunidades entre os indivíduos, de vez que a pura e simples isonomia no seu aspecto formal não mais estava servindo ao momento vivenciado, qual
seja o agravamento da ideologia socialista. E, a partir de então,
desenvolveu-se a 2ª dimensão dos direitos fundamentais, precisamente com as Constituições Mexicana de 1917 e Alemã de
1919, nas quais foram insculpidos os direitos sociais, econômicos e culturais, pautados no ideal da igualdade material. Passam, pois, os entes políticos a executar políticas públicas tendentes a garantir a fruição de direitos como a saúde, a moradia,

252

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

a previdência, a educação. A partir de então, inaugura-se mais
uma fase constitucional, agora tratada como o Constitucionalismo Contemporâneo.
Todo esse movimento evolutivo, pautado pela dinamicidade jurídico-político-social, pode ser denominado de Constitucionalismo, diante das diversas fases históricas percorridas.
Em se tratando do território brasileiro, o Constitucionalismo Contemporâneo floresce a partir do estabelecimento da
Constituição Federal de 1934, tendo como fonte de inspiração
a Constituição Alemã de 1919.
Neste movimento contemporâneo passa-se também a se
preocupar com os interesses meta/trans-individuais, incluídos
os direitos difusos, os coletivos e os individuais homogêneos.
Constata-se, agora, a 3ª dimensão dos direitos fundamentais,
marcados pelo ideal de solidariedade, a exemplo do direito ao
meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento, ao progresso
da humanidade, à paz.
Como se pode observar, este “novo” Constitucionalismo
ou, como alguns sugerem, o “Neoconstitucionalismo”, perfazse como um movimento de certa forma recente que também
busca formas de legitimação popular no processo de modificação constitucional, isto é, além de ser fulcrado nos ideais de
igualdade, fraternidade, solidariedade, opõe-se ao clássico modelo racional de imutabilidade textual, que se dirigia unicamente
à estrutura um Estado.
Vale frisar, porém, que, a despeito da recorrente utilização de prefixos como “novo”, “neo”, ou qualitativos como “contemporâneo”, “atual”, “corrente”, ligados ao termo Constitucionalismo, em verdade, o que há são tão-somente fases históricas de aperfeiçoamento do movimento constitucionalista, de
maneira que o fenômeno Constitucionalismo é um só, apenas
com variações de ideais e conceitos no seu caminhar.
Diga-se, inclusive, que esta “nova ideia” de Constitucionalismo une a noção de Constituição enquanto norma fundamento de garantia, com a noção de norma diretiva fundamen-
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tal, erguendo-se, com isso, sustentáculos como a democracia
os direitos fundamentais, lastreando-se na garantia da efetivação de políticas públicas eficazes visando alcançar objetivos
fundamentais da República, os quais são previstos no próprio
corpo dos artigos 1º e 2º, ambos da Constituição Federal.
Neste diapasão, vale destacar dois doutrinadores que traduzem correntes, aparentemente antagônicas entre si, mas de
certa forma complementares, com o intuito de melhor expor o
modelo constitucional, como sendo alemão Jürgen Habermas
e o norte americano Ronald Dworkin.
Sob a ótica de Habermas, a partir de uma visão procedimentalista, à Constituição é reservada uma função mínima,
materialmente falando. Desta forma, a Lei Maior não poderia
subtrair a legitimidade futura para propor novos valores e novos objetivos constitucionais.1
Doutra banda, Dworkin, como também Jhon Hart, ao tratar do pensamento norte-americano, é sustentada a corrente de
que à Constituição cabe apenas impor um conjunto de decisões
valorativas que sejam essenciais, ou seja, propõe-se que a mesma
seja determinadora de metas políticas e de valores fundamentais
compromissados pelo texto constitucional, não sendo permitido
ao futuro a intervenção no esquema político-axiológico já posto.2
O que se pode notar dessas correntes e do caminhar histórico do constitucionalismo é um ponto convergencial de que
sempre se buscou a luta contra o arbítrio do poder, balizandose por uma limitação governamental indispensável à garantia
de direitos, estruturando a organização político-social de uma
comunidade, parafraseando José Joaquim Gomes Canotilho.3
__________________
1

2

3

Vide, HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e
validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2003.
Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007 e ELY, John Hart. Democracia e
desconfiança: uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. Trad.
Juliana Lemos. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
Vide, CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1993.
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Para garantir este abalizamento, mister o envoltamento
da concepção constitucional do conceito de hierarquia ou supremacia. Tal supremacia, por sua vez, estaria assegurada pelo
Poder Judiciário, como já pregavam os ideais iluministas em
face do absolutismo dantes reinante.
Remonta-se, desta atuação judiciária, à própria Revolução Francesa, a qual trouxe nas suas entranhas a organização
estrutural do Estado por meio da separação dos poderes, além
da previsão de direitos e garantias fundamentais, como notadamente se percebe da Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão.
Todavia, a Constituição Francesa, ao contrário da Constituição Norte-Americana, não era apenas fulcrada na limitação de regras ou esquemas organizacionais, pois já concebia
em si como um projeto político, almejava também promover
uma transformação política e social.
Diante dessa análise, tem-se que, visando à perpetuação da ideologia liberal de Estado, por intermédio das leis,
vem à tona o positivismo jurídico. Certo, porém, que tal corrente positivista, ao infirmar que o Direito estaria apenas na
norma jurídica, independente de sua correspondência com
a própria Justiça, impossibilitou o controle dos abusos legislativos. Neste sentido, é dizer que como o positivismo não
se preocupava com o conteúdo da norma, desde que a validade da lei estivesse de acordo com os procedimentos estabelecidos para sua criação, tal fato, acabou por justificar até
mesmo estruturas dos governos totalitários, os quais, como
registrados nos anais históricos, em meados do século XX
acarretaram diversas atrocidades, mormente durante a Segunda Guerra Mundial.
Em razão disso, retomando o que foi dito acima, nasceuse uma “nova” dogmática constitucional, diga-se mais humanizada, centralizada na Dignidade da Pessoa Humana como
valor jurídico supremo, dotando o ser humano como ponto
principal de todo o ordenamento jurídico.
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E, por assim dizer, o Constitucionalismo Contemporâneo conjugou a ideia de garantia jurisdicional, tomado pela
influência norte-americana, com o forte conteúdo normativo,
imbricada de exacerbada tutela de direitos fundamentais oriundo do modelo francês.
Nesses passos, readequou-se o conceito de Constituição,
onde passou-se a se consagrar um vasto rol de direitos fundamentais e uma observância da força normativa constitucional,
em que os princípios ganharam força normativa, verdadeiros
mandamentos de otimização.4
Como consectário direto deste novo movimento constitucional, naturalmente houve uma modificação dos poderes instituídos, tomando-se como exemplo o Poder Judiciário, em que passa
a discutir grandes processos de judicialização das mais variadas
matérias, como políticas públicas, saúde, governança, processos
legislativos, relações sociais intersubjetivas, dentre outros.
Por assim dizer, pode-se até mesmo manter a ideia de que
se faz imperiosa uma releitura de todos os ramos do Direito,
agora sob a ótica da Constituição, realizando-se uma verdadeira filtragem constitucional, surgindo temas como “Direito Civil Constitucional”, “Processo Constitucional”, “Mandamentos Constitucionais de Penalização”, “Direito Econômico à luz
da Constituição”.
Assim, o ora Estado Contemporâneo caracteriza-se como
promotor da ampliação de mecanismos de participação socialdemocrática, ampliando-se por dizer o próprio conceito de democracia que vai além do aspecto formal para também uma
dimensão material, visando o respeito e a efetividade dos direitos fundamentais de todos os indivíduos.
Destarte, por sua vez, o Constitucionalismo Contemporâneo se realiza como fenômeno jurídico-histórico-cultural que
pode ser avaliado sob dois pontos principais: a superação do
__________________
4

Cf. a obra HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.
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positivismo jurídico, em que os direitos fundamentais são princípios idôneos e estruturantes, mas submetidos ao método da
ponderação para sua aplicação; doutra banda, tem-se que um
reforço ao positivismo jurídico, no que diz respeito à separação
entre o direito da moral, identificando que os direitos fundamentais apresentam natureza dúplice e princípios reguladores
independente da moral.
Esse foi um breve histórico que retratou a evolução do
Estado Liberal ao Estado Social, do constitucionalismo antigo
ao contemporâneo, dos direitos fundamentais de primeira geração aos direitos fundamentais de terceira geração.

2. DA DEMOCRACIA À CIBERDEMOCRACIA
Classicamente, o termo “Democracia” se origina da Grécia, “demokratía”, sem que “demos” significa “povo” e “kratos”
poder. Tem-se, assim, em breve síntese, tratar-se de um regime
político cuja soberania é exercida pelo povo, através do sufrágio universal, instrumentalizado pelo voto.
Seguindo-se, constata-se que as nações mundiais ao longo do tempo tendem cada vez mais a se integrarem a nível cultural, monetário, idiomático, enfim, pautando-se por um verdadeiro processo de natureza econômico-social integrativo entre os diversos povos do mundo, em que os atores sociais trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais, espalham e expandem aspectos culturais em todo o planeta, criando-se uma verdadeira rede de conexões, que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e
econômicas de forma rápida e eficiente. Eis o conceito formacional do termo “globalização”.
Por assim dizer, novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são desenvolvidas, destacando-se, indubitavelmente, a “Internet”. Esta última, surgindo a partir de pesquisas militares, tinha como um dos propósitos o de armaze-
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nar grande quantidade de informações e transmiti-las a redes
interconectadas. Com o passar do tempo ela foi saindo da exclusiva esfera militar e se disseminando em outros ramos civis,
políticos, sociais, sobretudo na era da globalização.
Diante deste cenário globalizante, ligado por uma rede
mundial de informações, surge a necessidade de relativização/
mitigação ou aprimoramento da própria Democracia Clássica,
ante o novo espaço que se vive, precisamente o denominado
“espaço virtual”, desenvolvendo-se neste novo campo a ideia
de “ciberdemocracia”, denotando-se a partir da emergência da
internet e da participação direta do cidadão na política mediante o uso das novas tecnologias.
A ciberdemocracia consiste, pois, na construção de caminhos e instrumentos de debate por meio de um traço dialógico
estabelecido entre o indivíduo e o Estado a fim de se alcançar
políticas decisórias em que a ingerência popular perfaz-se mais
real em sua prática.
Neste diapasão, são vislumbradas novas ferramentas de
cunho comunicativo-tecnológicas, a exemplo da utilização de
websites por meio da internet para propagar informações em
geral, valendo-se inclusive como importante mecanismo pedagógico de estímulo ao leitor virtual a ter uma visão crítica sobre
a política nas suas diversas facetas.
Eis alguns dos aspectos no atual estágio da ciberdemocracia que se vivencia na hodiernidade, estágio esse que, no
Brasil, possui regulações legislativas deveras importantes, como
veremos adiante.

3. CIBERDEMOCRACIA E MARCO CIVIL
DA INTERNET
Definido o conceito de ciberdemocracia, observa-se que
no território brasileiro a mesma se desenvolve sob vários aspectos e, como destaque, pode-se referenciar o processo de cons-
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trução legislativa da Lei Federal nº 12.965 de 23 de abril de
2014.
A Lei Federal nº 12.965/2014, também denominada de
“Marco Civil da Internet”, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da Internet no Brasil.
A mencionada Lei foi a primeira elaborada de forma colaborativa entre Governo e sociedade civil, comunidade empresária e representantes de várias escolas técnicas e acadêmicas, utilizando a internet como plataforma de debate, por meio
de colaboração on-line direta e aberta.
Além de realização de Audiências Públicas para sua consecução, o Marco Civil da Internet foi pautado em discussões
púbicas através do portal “e-Democracia”, da Câmara dos Deputados, onde, segundo consta, o texto obteve cerca de quarenta e cinco mil visitas, quase dois mil duzentos e quinze mil comentários e trezentas e setenta e quatro propostas, tendo sido a
primeira vez na Câmara dos Deputados que um relatório utilizou sugestões enviadas pela internet e suas redes sociais.
No Estado da Paraíba, por exemplo, precisamente em sua
Capital (cidade de João Pessoa), foi criado um aplicativo que
facilita o exercício da democracia direta pelo meio tecnológico, onde se faz possível a propositura popular projetos de lei
sem intermediação de qualquer parlamentar, bastando o acesso ao “app” no smartfone. O referido aplicativo já é regulamentado pela Lei Municipal nº 13.041/2015, de iniciativa do
vereador Lucas de Brito.
Como se vê, a Lei Federal supra indicada não é apenas
um marco da internet, mas também do próprio processo legislativo brasileiro, valendo-se do fenômeno ciberdemocrático diante de todo o debate realizado antes e durante a tramitação
no Congresso Nacional e já gerando reflexos nos parlamentos
estaduais e municipais por todo o país.
Certamente essa novel forma de construção legislativoparticipativa seguirá como exemplo e modelo conformador da
soberania e da própria vontade popular em si.
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4. O INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO
DA INICIATIVA POPULAR DE LEI
A Constituição Federal de 1988 traz um valioso instrumento democrático denominado de “iniciativa popular de lei”,
consistindo na possibilidade de a própria população interessada, diretamente, elaborar projetos legislativos para regular a
sociedade, com regulamentação pela Lei Federal nº 9.708/1988
(apelidada de “Lei da Soberania Popular”).
Na esfera federal, a sociedade poderá apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados desde que a proposta seja
assinada por um número mínimo de cidadãos distribuídos por
pelo menos cinco Estados brasileiros. Eis o teor do disposto no
artigo 61, § 2º, da Constituição Federal:
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.

Um vez atendida a exigência constitucional, o projeto deve
ser protocolizado junto à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara
Federal, obedecendo ao disposto no artigo 252 e seguintes, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Já a nível estadual e municipal também é possível a proposta de iniciativa popular de lei, bastando, em caso de proposta estadual, a subscrição de pelo menos 1% do eleitorado e nos
municípios, de 5% do total dos eleitores, como dispõe o artigo
29, VIII, da Constituição Federal.
Em qualquer caso, porém, é necessário que o projeto de lei
seja claro e coerente para enfim ser passível de aprovação nas
respectivas casas legislativas. Para tanto, há inicialmente uma
fase constitutiva onde a proposta elaborada (anteprojeto) é levada ao parlamento para discussões, passando-se, a nível federal,
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por ambas as Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado),
bem como pelas respectivas Comissões como qualquer outro
projeto de Lei; superada a fase deliberativa, é levada ao Chefe do
Poder Executivo para enfim apor sanção ou veto ao projeto.
Importante observação a ser feita é que a Constituição
Federal não prevê a iniciativa popular para apresentação de
Propostas de Emenda à Constituição (PEC’s), mas apenas de
propostas de Lei.
Nota-se, com isso, que a iniciativa popular de lei reflete
um dos pilares democráticos que é a efetiva participação popular na vida política da sociedade e, nos moldes ciberdemocráticos também terá seus reflexos na era globalizante, cabendo-nos
questionar, por fim, se no mundo virtual este instrumento democrático da soberania popular encontraria amparo e resguardo constitucional.

5. CONSTITUCIONALIDADE DA SOBERANIA
POPULAR PELA CIBERDEMOCRACIA DIRETA
Feita essa abordagem do fenômeno globalizante, onde foi
tratado precisamente o ambiente da virtualização das relações,
tendo a internet como mote da revolução informacional e culturalista, como também o instrumento da iniciativa popular de
lei como importante mecanismo de participação popular no
cenário ciberdemocrático, resta definir se a participação popular na elaboração legislativa por meio do ambiente virtual possui guarida na Constituição Republicana de 1988.
Primeiramente, cabe frisar importantes projetos que tramitam no Congresso Nacional, sendo o Projeto de Lei nº 84/
2011 e o Projeto de Regulamentação nº 68/2011. Ambos abordam, em linhas gerais, a previsão constitucional de participação direta da população na iniciativa legislativa, utilizando-se
da internet como ambiente de coleta de dados, informações,
opiniões.
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Tais Projetos tomam como fundamentos a crise da democracia representativa, com a deficiência do uso dos instrumentos populares constitucionais como o plebiscito, referendo
e a iniciativa popular como formas de organização direta; e
que a iniciativa popular enseja aos cidadãos a oportunidade de
apresentar ao Poder Legislativo um projeto normativo de interesse coletivo, o qual pode, após percorrer o devido trâmite,
transformar-se em Lei e passar a reger as relações para as quais
foi construída.
Os mencionados Projetos denotam a viabilidade de ligação entre o instrumento constitucional da iniciativa popular de
lei e o atual estágio realista- virtual que se vivencia, ligação esta
que terá como meio virtual o website do respectivo poder Legislativo, bastando que os cidadãos estejam em gozo de todos os
seus direitos políticos.
Em síntese, de acordo com os referidos Projetos, a proposição será viabilizada, ao menos a nível federal, pelos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde
serão disponibilizados links para elaboração dos anteprojetos
de iniciativa popular que tenham sido encaminhados eletronicamente, subscritos por 0,04% do eleitorado nacional, assinados eletronicamente pelos cidadãos devidamente identificados
com seus qualificativos pessoais.
Pois bem, questiona-se se esse modo de participação popular pela via eletrônica seria de fato um instrumento de base
constitucional ou, melhor dizendo, se há constitucionalidade
nessa forma de elaboração legislativa.
Cerificar a constitucionalidade e um ato normativo é constatar se o mesmo está em conformidade com os mandamentos
contidos na Constituição Federal, esta que serve como parâmetro de controle.
Nesses passos, tomando-se por base o aspecto formal do
sentido de Constituição, ou seja, de que a mesma é detentora
de superioridade/hierarquização normativa, estando no topo
da cadeia legislativa, configurando-se como o Texto Maior, fun-
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damento de validade de todas as espécies infraconstitucionais,
logo, no cume do esquema piramidal adotado nacionalmente
no artigo 59, da Constituição, aferir a constitucionalidade de
um ato é justamente vislumbrar sua conformidade com os mandamentos constitucionais.
É certo que o instrumento da iniciativa popular de lei
possui plena expressão constitucional, por estar contido no artigo 61, § 2º, da Constituição Federal. Porém, nela não consta
a possibilidade de este mecanismo poder ser exercido pelo meio
eletrônico-virtual, ou seja, no ambiente cibernético ou, como
dissemos acima, ciberdemocrático.
No mesmo diploma Constitucional, tem-se no seu artigo
1º, I, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil
é a soberania. Ademais, no artigo 3º, II, por sua vez, estabelece
como objetivos da República garantir o desenvolvimento nacional. Outrossim, no artigo 218, dispõe que o Estado deverá
promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, tudo a
fim de acompanhar o crescimento da sociedade.
Os Projetos nº 84/2011 e nº 68/2011, acima delineados,
buscam regulamentar a iniciativa popular eletrônica de lei, pois,
como dito, é um meio que melhor reflete o momento globalizado que se vive, vale dizer, o cenário tecnológico instaurado
desde a criação da internet na década dos anos noventa.
Tais Projetos almejam tão-somente que o Estado possa
acompanhar a evolução tecnológica, oriunda a revolução cibernética a fim de que os instrumentos democráticos trazidos
na Constituição Federal de 1988 não possam restar obsoletos
ou inúteis.
A iniciativa popular eletrônica de lei não encontra qualquer óbice ou barreira no Texto Constitucional, pelo contrário,
o mesmo reforça sua ideia, como visto nos dispositivos constitucionais supradeclinados.
Logo, o exercício da soberania popular por meio da ciberdemocracia direta, ou seja, através da iniciativa popular ele-
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trônica de lei, possui amparo constitucional e configura verdadeiro instrumento de participação social, refletora dos anseios
sociais, cujos Projetos regulamentadores também são detentores de incentivo constitucional e, por tais razões deve ser assegurada sua aprovação e posterior vigência a nível nacional, sem
prejuízo da seara regional e local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme visto anteriormente, os movimentos Constitucionais no Brasil seguiram fortes influências de correntes externas ao território nacional, perfazendo todo um caminhar histórico-político-social até a chegada do Neoconstitucionalismo ou
Constitucionalismo Contemporâneo.
Outrossim, ao passo que o esquema constitucional do
Estado brasileiro foi evoluindo, também seguiu-se o desenvolvimento do próprio regime democrático de governo, acompanhando os progressos sociais, adaptando-se mormente às novas tecnologias.
Viu-se, com isso, que a internet surgiu como importante
norte para a consecução da atual modalidade comunicativa,
criando novas relações, promovendo a disseminação instantânea do conhecimento, propiciando novos espaços participativos mediante rápido acesso a baixos custos de empreendimento.
Diante dessa novel conjuntura cibernética oriunda da internet e seus consectários, o regime da democracia passou a
assumir também um aspecto “tecnológico”, o que foi denominado de “ciberdemocracia”, sendo este novo ambiente o responsável pela maior integração dos indivíduos e dos próprios
governos, valendo-se da seara virtual de atuação.
Conjugou-se a este aspecto o instrumento constitucionalmente previsto da iniciativa popular de lei, tratando-se de importante mecanismo de participação direta da população na
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elaboração de propostas legislativas a reger a vida social na qual
está inserida.
Em verdade, pôde-se constatar que a iniciativa popular
de lei almeja primordialmente estreitar o espaço existente entre
o povo e o Poder Legislativo, a fim de que possibilite aumentar
a participação popular nas iniciativas de cunho legiferante e tal
aproximação, pelo atual estágio da ciberdemocracia na era globalizante, há de ser promovida no campo da internet, no campo virtual, como uma alternativa para facilitar o acesso, a celeridade e a forma como as matérias são elaboradas, podendo
desenvolver quantitativa e qualitativamente.
Este instrumento, qual seja, a iniciativa popular eletrônica de lei, o qual se vale dos meios eletrônico-virtuais para a
participação da população interessada, além de ser um dos reflexos do modelo ciberdemocrático, também possui amparo
constitucional, haja vista que desempenha importante papel no
desenvolvimento científico e tecnológico, inexistindo qualquer
óbice na Constituição Federal à sua concretização, pelo contrário, já havendo Projetos legais para sua regulamentação,
como delineado nos tópicos anteriores.
Desta forma, a iniciativa popular eletrônica de lei trata-se
de um mecanismo (ciber)democrático, eficaz e de resguardo
constitucional, em que o ambiente da internet servirá indubitavelmente para demonstrar que tal instrumento é deveras valioso e viável à participação da própria sociedade na regência de
sua vida política.
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Ação de investigação de paternidade
socioafetiva post mortem: breves
considerações sobre os aspectos
processuais e a influência dos meios
consensuais de resolução de conflitos
PROCESS OF INVESTIGATION OF SOCIOAFFECTIVE PATERNITY AFTER MORTEM: brief
considerations on procedural aspects and an influence of
the consensual means of conflict resolution
IGOR DA SILVA GOMES
SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIROZ
RESUMO:
A possibilidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva é tema pacificado pela jurisprudência brasileira, sendo consolidado o entendimento dos tribunais sobre os direitos inerentes ao filho. Nada obstante, as perspectivas para análise de uma
eventual demanda se alteram quando esta é instaurada após a
morte do pretenso pai, vez que impossibilita a oitiva do réu
sobre uma relação de caráter pessoal e íntimo, limitando os
meios de prova a serem utilizados. Assim, o estudo busca realizar breves considerações sobre os aspectos processuais da Ação
de Investigação de Paternidade Socioafetiva Post Mortem e como
os meios consensuais de resolução de conflito tem influência
direta em seu desfecho. Percebeu-se que o rito processual aplicado é especial, tendo grande enfoque para a aplicação dos
meios consensuais de resolução de conflito, o que pode se perceber pela vasta previsão no Código de Processo Civil, em virtude da limitação de atuação jurisdicional para resolver a lide.
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Palavras-chave: Investigação; Paternidade; Socioafetividade;
Processo; Mediação.
ABSTRACT:
The possibility of recognition of socio-affective paternity is a
theme pacified by Brazilian jurisprudence, consolidating the
courts’ understanding of the rights inherent to the son. Nevertheless, the prospects for the analysis of a possible demand change when it is established after the alleged father’s death, since it
makes it impossible for the defendant’s statement on a personal
and intimate relationship, limiting the means of proof to be
used. Thus, the study seeks to make brief considerations about
the procedural aspects of the Post Mortem Socio-Affective Paternity Investigation Action and how the consensual means of
conflict resolution has a direct influence on its outcome. It was
noticed that the procedural rite applied is special, having a great focus for the application of the consensual means of conflict
resolution, which can be perceived by the vast provision in the
Code of Civil Procedure, due to the limitation of the jurisdictional action to solve the dispute.
Keywords: Investigation; Paternity; Socio-affective; Process;
Mediation.
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INTRODUÇÃO
Aos dois mil e dezenove anos do calendário gregoriano,
não somente na região do sertão nordestino, mas também Brasil a fora, muito já se disseminou e ouviu dizer sobre o adágio
de que: “Pai não é quem faz, mas sim quem cria”.
É por meio desse provérbio de conotação popular que
nasce a ideia matriz da paternidade socioafetiva. O Código Civil
Brasileiro de 2002, em seu art. 1593, esclareceu que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou
outra origem. É forçoso, portanto, considerar o alcance da expressão “outra origem” em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade da filiação.
Após recentes julgados dos Tribunais Superiores, a possibilidade de reconhecimento judicial da paternidade socioafetiva foi admitida no ordenamento jurídico brasileiro. O mandamento nuclear desse instituto está envolto em ideias, já concebidas há décadas no Brasil, de que o vínculo de paternidade/
maternidade está além do biológico, atingindo o liame do afeto, do amor, do carinho, estes bem mais subjetivos, porém, intrínsecos às relações humanas de pais e filhos.
As ações de reconhecimento/investigação de paternidade socioafetivas já estão sendo propagadas por todos os tribunais do Brasil, dando a oportunidade de diversos “filhos de criação” terem seus “pais de criação” reconhecidos em seu registro de nascimento, adquirindo, desse modo, todos os direitos
inerentes à filiação.
Nada obstante, surgem indagações quanto ao falecimento anterior ao ajuizamento da respectiva ação do pretenso pai/
mãe, pois todo contexto processual seria alterado, já que não
estaria mais presente no caminhar processual de investigação o
indivíduo que se manifestaria quanto à sua anuência e reconhecimento do autor como seu filho de fato, reduzindo-se, nesse aspecto, as provas de constituição da situação de fato e de
direito.
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Assim, neste estudo buscar-se-á esclarecer como se dá o
ajuizamento da ação de investigação de paternidade post mortem, mais notadamente em seus aspectos processuais de competência, legitimidade, meios de prova cabíveis, debruçandose, inclusive, sobre a possível existência de possibilidade jurídica do pedido e a natureza jurídica da sentença de mérito que
venha a ser proferida, além de analisar se os meios consensuais
de resolução de conflitos seriam aplicáveis ao caso.
Objetiva-se com isso trazer elementos e informações concretas para todos os interessados na matéria, incluindo ai os
magistrados, serventuários da justiça, advogados, jurisdicionados e todos os que militam na área, proporcionando aos mesmos o conhecimento da existência da demanda judicial, como
ela deve ser realizada e suas peculiaridades, conforme os entendimentos dos Tribunais Superiores.
Cumpre, desde logo, consignar que o presente estudo não
tem por objetivo exaurir toda a discussão sobre a temática, até
por que não se teria tempo e espaço suficiente, bem como os
debates sobre a matéria ainda não estão pacificados completamente. Desse modo, busca-se, na verdade, apresentar elementos e pontos de inquietação sobre o assunto e fomentar uma
discussão responsável e efetiva, suscitando-se ainda sua relevância acadêmica.
A pesquisa sobre a temática é de notável importância,
tendo em vista que, em plena conclusão da segunda década do
século XXI, as relações interpessoais afetivas estão passando
por grandes mudanças, rearranjos e alterações em sua estrutura e é imprescindível que o direito e a legislação se adequem à
mesma, sendo papel fundamental do Poder Judiciário harmonizar o exercício da jurisdição a essa realidade.
Outrossim, a possibilidade de reconhecimento judicial da
paternidade socioafetiva proporciona um grande avanço na resolução de demandas futuras relativas ao direito de família,
sucessório e previdenciário, pois reconhecido e regularizado
civilmente o vínculo de parentesco com o pai/mãe socioafeti-
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vo, torna-se mais simples e célere a tratativa de questões que
envolvam a sucessão, garantias previdenciárias, entre outras,
as quais venham a fazer jus o filho.
Para concretizar e embasar todo o estudo, optou-se pela
adoção de estudo bibliográfico, lastreado em doutrina de direito civil, da criança e do adolescente e de direito constitucional,
bem como em artigos e periódicos especializados a partir de
uma abordagem sistemática. Ainda se pode caracterizar a adoção de técnicas de estudos documental por meio da análise de
diversos julgados realizados pelo Superior Tribunal de Justiça
e disponibilizados em sua plataforma virtual.

1. DA EXISTÊNCIA DO INSTITUTO DA
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
O art. 1.593 do Código Civil Brasileiro de 2002 dispôs
que o parentesco será natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Nesse sentido, é imperioso considerar o alcance da expressão “outra origem”, em sintonia,
como já dito, com os princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade de filiação.
Dessa forma, a expressão destacada compreende não apenas a paternidade/maternidade, decorrente da adoção e filiação
proveniente das técnicas de reprodução assistida heterólogas,
como também a filiação socioafetiva, que será mais profundamente discorrida a partir de então. Para efeito de prevenção de
repetição desnecessária de termos, entenda-se como paternidade/maternidade, quando se falar tão-somente nesse primeiro.
Conforme Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 591), “socioafetiva é aquela filiação que se constrói a partir de um respeito recíproco, de um tratamento em
mão-dupla como pai e filho, inabalável na certeza de que aquelas pessoas, de fato, são pai e filho”. Por seu turno, Rodrigo da
Cunha Pereira (1997), realizando uma abordagem psicanalíti-
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ca, alerta que a filiação constitui uma função e, nesse sentido, o
pai afetivo é aquele a quem é atribuído, na vida do filho, a função e o lugar de pai.
Partindo dessa abordagem, podemos concluir, a princípio, que a função de pai socioafetivo pode ser desempenhada
por diversas pessoas que tenham papel crucial na vida da criança, adolescente ou até mesmo adulto, com o qual se mantenha
um vínculo de carinho, amor, afago e educação recíprocos.
A exemplo de pessoas que podem assumir essa função de
pai, pode-se discriminar: o companheiro ou marido da mãe,
um avô paterno ou materno, entre outros. A participação contínua na vida do filho e o estabelecimento de uma relação de
afeto são imprescindíveis para tanto.
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p.
590) apresentam como critério determinante para o reconhecimento da paternidade socioafetiva a constatação da posse do estado
de filho, ou seja, esclarecem que o vínculo de parentesco não está
aprisionado somente à transmissão de gens, mas caracteriza-se pelo
reconhecimento do indivíduo como se filho seu fosse, atribuindolhe o tratamento respectivo. É o que Villela (1999) denominou de
“desbiologização da paternidade”. Em outras palavras:
A filiação socioafetiva decorre da convivência cotidiana, de
uma construção diária, não se explicando por laços genéticos, mas pelo tratamento estabelecido entre pessoas que ocupam reciprocamente o papel de pai e filho, respectivamente.
Naturalmente, a filiação socioafetiva não decorre da prática
de um único ato. Não teria sentido estabelecer um vínculo
tão sólido através de um singular ato. É marcada por um conjunto de atos de afeição e solidariedade, que explicitam, com
clareza, a existência de uma relação entre pai/mãe e filho.
(DE FARIAS E ROSENVALD, 2015, p. 594).

Diversificando os dizeres, Netto Lôbo (2006, p. 45) preleciona que “toda paternidade é necessariamente socioafetiva,
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tendo ou não origem biológica, sendo a paternidade socioafetiva gênero do qual são espécies a paternidade biológica e a paternidade não biológica”.
De mais a mais, debruçando-se sobre a temática, a III
Jornada de Direito Civil aprovou o Enunciado nº 256, o qual
dispôs sobre o art. 1.593, assim esclarecendo que “a posse do
estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”.
Nada obstante, o reconhecimento da paternidade socioafetiva não é algo novo também nos tribunais, os quais já reconhecem sua existência há mais de uma década, veja-se julgado
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA – GARANTIA PREVISTA NO ORDENAMENTO – ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL –
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. –
Não há que se falar em impossibilidade jurídica do
pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva,
posto que esta pretensão encontra respaldo no art.
1.593 do CC/02 que prevê que o parentesco não se
funda apenas no critério da consaguinidade, mas
também no de outra origem, dentes os quais, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário,
se inclui a parentalidade socioafetiva. (TJ-MG
10701092608812011 MG 1.0701.09.260881-2/
001(1), Relator: Elias Camilo, data de julgamento:
03/12/2009, data de publicação: 12/01/2010).
Por todo o exposto, diante dos argumentos, posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais trazidos, percebe-se que
o adágio popular de que “PAI NÃO É QUEM FAZ, MAS
QUEM CRIA”, está, em parte, correto, pois nem sempre a figura do genitor (vínculo biológico) se confunde com a de pai
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(vínculo afetivo), sendo, portanto, nesses casos, reconhecida a
existência da parentalidade socioafetiva, ancorada na posse do
estado de filho.

2. DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
E SEU AJUIZAMENTO
Demonstrada a existência da parentalidade socioafetiva,
a qual encontra respaldo jurídico no Código Civil Brasileiro
(art. 1.593), bem como na doutrina e na jurisprudência, exsurge a necessidade de se analisar uma situação de fato muito recorrente no Poder Judiciário: a fatídica morte do pretenso pai
socioafetivo em data anterior ao ajuizamento de uma ação de
investigação/reconhecimento de paternidade.
Nos casos em que tanto o pai quanto o filho estão vivos, o
reconhecimento torna-se mais simples, em decorrência de que os
sujeitos da relação afetiva podem esclarecer, perante o Juízo, o
vínculo existente, comprovando, claramente, a posse do estado de
filho. No entanto, quando esse pai vem a falecer em data anterior
ao reconhecimento formal do filho, a situação torna-se mais complexa. Repita-se, complexa, não impossível, como se verá.
O procedimento processual cabível nesses casos será uma
Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva Post Mortem,
a qual deverá ser ajuizada perante o Juízo competente para processar e julgar os feitos de direito de família.
A possibilidade jurídica do pedido encontra guarida no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de
13 de julho de 1990), mais especificamente em seu art. 27, o
qual disciplina que “o reconhecimento do estado de filiação é
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrição, observado o segredo de Justiça”.
No que tange ao foro competente, por se tratar de ação
fundada em direito pessoal, em regra, será o de domicílio do

274

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

réu. Todavia, caso o requerente seja incapaz, deverá ser observado o disposto no art. 50 do CPC, sendo competente o domicílio de seu representante ou assistente.
A legitimidade ativa, por óbvio, é do filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz,
conforme art. 1.606, do CC/02. O de cujus é o legitimado passivo, no entanto, deverá ser representado processualmente pelos
seus herdeiros, observando-se para tanto a ordem de vocação
hereditária prevista no art. 1.829 do CC/02, já que não apresenta capacidade processual plena.
A observância a Lei Federal nº 8.560, de 29 de dezembro
de 1992, é fundamental, pois a mesma regula a investigação de
paternidade dos filhos havidos fora do casamento.

3. DO PROCEDIMENTO E DOS MEIOS
CABÍVEIS DE PROVA
No que diz respeito ao procedimento, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe um capítulo (X) especial dedicado
às ações de família, regulamentando, em seu art. 693, que as
normas do referido capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de
união estável, guarda, visitação e filiação. Trata-se de um procedimento especial.
Ao analisar todo o capítulo referenciado, percebe-se que
o procedimento da Ação de Investigação de Paternidade Post
Mortem não se diferencia muito das demais ações que seguem
o rito comum, tendo o legislador dado maior ênfase aos meios
consensuais de resolução de conflitos como forma de solucionar os processos de família.
Registre-se que o Código de Processo Civil trouxe, desde
seus artigos preambulares, o incentivo à prática de meios consensuais para resolução das lides, no entanto, para as ações de
família, o legislador teve a pretensão de ampliar a necessidade
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de utilização destes, ressaltando, inclusive, a possibilidade de
suspensão do processo, quando necessária à realização de mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar (art. 694,
parágrafo único).
Pois bem, dito isto, analisar-se-á, a partir de então, o procedimento passo a passo.
Protocolada a petição inicial, o Juiz deverá analisar se a
mesma preenche os requisitos essenciais previstos nos artigos 319
e 320 do CPC. Em caso negativo, não estando preenchidos os
requisitos ou diante da existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o Juiz deve intimar o
autor para emendar ou complementar sua exordial, expressando
com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 321/CPC. Não realizada as diligências determinadas, a petição inicial será indeferida.
Por conseguinte, preenchendo os requisitos legais e não
sendo caso de improcedência liminar do pedido (hipóteses previstas no art. 332/CPC), o Juiz proferirá um despacho de recebimento da inicial, ordenando a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, nos termos do art.
695 do CPC, observando-se, no que for necessário, o art. 694,
ou seja, se é caso de requisição do auxílio de profissionais de
outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação.
Na maior parte das Comarcas que já possuem os chamados CEJUSC’s (Centros Judiciários de Solução Consensual de
Conflitos), previstos no art. 165 do CPC e na Resolução nº 125/
2010 do Conselho Nacional de Justiça, são estes os responsáveis pela realização da audiência de mediação e conciliação.
Nessa fase do processo, tem-se que atentar para vários
detalhes trazidos pelo legislador. Primeiro, observe-se que a
parte ré é CITADA para comparecer à audiência de mediação
e conciliação, e não INTIMADA.
No ato da citação para a audiência, o mandado conterá
apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo, todavia, asse-
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gurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo
(art. 695, §1º, CPC). Consigna-se que tal ato difere do procedimento comum, pois nesse o mandado de citação deve vir acompanhado da exordial (art. 250, inciso V).
O segundo detalhe é quanto ao prazo para citação da parte
ré, a qual ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias da data designada para a audiência, enquanto que no procedimento comum esse prazo é maior (pelo menos 20 dias,
conforme art. 334 do CPC).
No tocante à audiência, detalhe importante é que ela poderá se dividir em tantas sessões quantas sejam necessárias para
viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências
jurisdicionais para evitar o perecimento do direito (art. 696/
CPC). Na prática, não chegando às partes a composição consensual do conflito na primeira audiência aprazada e realizada, pode-se aprazar outras tantas quanto forem necessárias.
Obtendo-se êxito na composição consensual do conflito,
o magistrado, ouvido o representante do Ministério Público,
quando da presença de incapaz ou interesse público, extinguirá o processo com resolução do mérito, por meio de sentença
homologatória, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.
Doutro modo, restando frustradas todas as tentativas de
resolução consensual do conflito, passará a incidir, a partir de
então, as normas do procedimento comum, conforme art. 697
do CPC. Nesse sentido, abre-se o prazo para contestação da
parte ré, o que deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da última audiência de mediação e conciliação, nos termos do art. 335/CPC.
Apresentada a contestação, e não se verificando as hipóteses previstas no art. 344/CPC, o Juiz determinará que, caso
não já tenha feito em sua exordial, o autor indique as provas
que pretende produzir, bem como, caso o réu tenha alegado,
em sede de contestação, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que esse se manifeste, se assim lhe convier, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.350/CPC.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

277

Transcorrida essa fase, adentrar-se-á à fase saneadora e
de organização do processo, momento em que o Juiz irá proferir decisão de saneamento, resolvendo questões processuais
pendentes, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova
admitidos, definindo a distribuição do ônus da prova, delimitando as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designando, caso ache necessário, a realização da audiência de instrução e julgamento.
O saneamento do processo pode ser realizado em audiência com as partes ou por meio de pronunciamento jurisdicional no processo, na espécie decisão, impugnável, em algumas
situações, por agravo de instrumento.
Consigne-se que pode haver o julgamento antecipado do
mérito desde que, nessa fase processual, o autor já tenha apresentado um arcabouço probatório suficiente para tanto, por
meio da juntada de provas documentais, as quais não deixem o
mínimo de dúvida razoável no Juiz, não se fazendo necessária
a produção de outras provas, bem como quando o réu for revel
e sobre ele recair os efeitos da revelia, incidindo, nesses casos, o
previsto no art. 355/CPC.
Por seu turno, a posse do estado de filho nem sempre é
suficientemente comprovada por meio de prova documental
anexa a exordial, por mais que esta se traduza, em muitas oportunidades, em fotografias, filmagens, áudios e conversas de aplicativos, publicações em redes sociais, cartas, entre outras.
Deste modo, nas Ações de Investigação de Paternidade
Post Mortem, muitas das vezes, faz-se necessária a comprovação da posse do estado de filho por meio de prova testemunhal,
a qual será produzida em Audiência de Instrução e Julgamento, aonde serão arroladas pessoas que faziam parte do convívio
diário do investigante e do investigado, as quais comprovem a
relação de afeto existente entre eles, que demonstre o vínculo
de parentalidade, traduzido no cuidado, carinho, educação,
respeito mútuos e na posse do estado de filho.
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Óbice é encontrado nesse modo de produção de provas
nas hipóteses em que o investigante e o investigado não desenvolviam uma vida social ativa, sendo mais reservados, razão
pela qual ganha notoriedade e importância, novamente, a coleção de provas documentais e registros de situações vividas em
comum. Portanto, fotografias em festas de aniversário, feriados, festividades natalinas ou religiosas congêneres, datas importantes em diversas fases da vida do filho, são imprescindíveis para caracterizar a relação socioafetiva postulada.

4. DA APLICAÇÃO DOS MEIOS CONSENSUAIS
DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Em meio à análise jurídica do direito material e do direito processual inerente ao reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem surge como grande problemática para efetivação de tal direito a comprovação do estado de filho pelo
autor da demanda, vez que há a necessidade de comprovação
da influência sociocultural e do reconhecimento dos laços de
filiação. Nesta perspectiva, demonstradas as limitações na construção do arcabouço probatório, diante da impossibilidade de
apresentação de provas documentais suficientes para análise
da demanda, faz-se necessário o rolamento de testemunhas, ato
que pode vim a ser dificultado pelos herdeiros do de cujus em
caso de discordância da demanda.
Dito isto, é importante novamente ressaltar que o reconhecimento da paternidade socioafetiva gera reflexos patrimoniais relevantes para os herdeiros já constituídos, podendo, nesse
prisma, ser motivo de resistência por parte destes. Logo, a busca por meios consensuais para resolução do conflito seria mais
benéfica para as partes, vez que possibilitaria o diálogo e a colaboração destas na resolução da lide.
Por conseguinte, tem-se que os meios consensuais de resolução de conflitos surgem como uma alternativa ao judiciá-
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rio diante de suas limitações procedimentais, pois, embora o
Estado atue como terceiro interventor, buscando a pacificação
do conflito social e a concretização dos princípios e finalidades
do direito, observa-se que o magistrado possui atuação decisória limitada pela lide, pelo rito imposto pelo Código de Processo Civil e pela instrução processual realizada, sendo seu convencimento prejudicado caso observado a insuficiência de provas (cf. NERY JÚNIOR, 2004, p.519).
Deste modo, então, a adoção de técnicas de resolução
pacífica do conflito é extremamente benéfica, já que evitaria
que limitações fáticas para produção de provas documentais e
as dificuldades de arrolamento de testemunhas impedissem uma
análise aprofundada da demanda, vez que os métodos utilizados promoveriam o devido enfrentamento dos fatos, dos interesses das partes e dos aspectos intrínsecos ao conflito.
Neste contexto, tendo em vista que o direito de família
possui características próprias, em virtude dos laços afetivos e/
ou sanguíneos que estruturam uma relação, normalmente, de
caráter contínuo, é imprescindível que o conflito instaurado seja
apreciado pelo Judiciário com olhos atentos e sensíveis, buscando a compreensão dos motivos que ensejaram o pedido e a
melhor maneira de resolvê-lo de forma efetiva, bem como sejam incentivadas práticas que auxiliem na atuação estatal e
permitam a concretização de tais objetivos.
Tem-se, então, que as limitações do Poder Judiciário exaltam a importância da utilização de outras formas resolutivas
mais eficazes para o ramo do direito de família, e, dentre os
métodos que se propõem a promover o real entendimento entre as partes, aprofundando-se nas questões originárias do conflito, a conciliação e a mediação demonstraram serem procedimentos bastante adequados, vez que unem o enfrentamento de
fatos específicos com a valorização das emoções das partes.
Logo, a solução consensual de conflitos ganhou espaço
gradativo, após demonstração prática de seus benefícios, principalmente em conflitos oriundos das relações interpessoais,
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como é o caso do direito de família, e passou a ser aplicada
dentro dos tribunais, de maneira extralegal, até a edição da
Resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho
Nacional de Justiça, a qual disciplinou a Política Judiciária
Nacional de tratamento de conflitos de interesses e ressaltou o
direito das partes em uma resolução de conflitos adequada às
peculiaridades do caso concreto. Assim, tornou-se evidente o
incentivo aos meios consensuais de resolução de conflitos, vez
que se atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça a tarefa de
efetivação dos métodos autocompositivos, com destaque para
mediação e conciliação.
Corroborando o intuito de implementação dos métodos
adequados de resolução de conflitos no sistema judiciário brasileiro, o Código de Processo Civil vigente – Lei Federal n°
13.105/2015, instrumentaliza a utilização deste método dentro da esfera processual, deste o estímulo expresso a autocomposição (art. 3°, § 3°) e definição do papel do conciliador e do
mediador (art. 165°, § 2° e § 3°), até à introdução da audiência
de mediação e conciliação após o recebimento da petição inicial (art. 695 e 696).
Ademais, consolidando-se o objetivo de ampliação do acesso à justiça e o estímulo aos métodos não-adversariais de resolução de contendas, a Lei Federal n° 13.140/2015 dispôs sobre a
mediação como resolução de controvérsia entre particulares, bem
como sobre sua aplicação na administração pública.
Observou-se, então, que a mediação e a conciliação possuem características que as tornam mais adequadas e eficazes
na resolução de conflitos de família, não apenas quanto ao trato do direito material, mas também quanto ao real aproveitamento da resolução do caso. Neste aspecto, o método adequado de resolução de conflitos pode ser estruturado como um
conjunto de técnicas de comunicação que exaltam a fala das
partes envolvidas, empoderando-as para a tomada de decisões
que as satisfaçam, conforme esclarece Fernanda Rocha Lourenço Levy:
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Uma nova maneira de interação nos conflitos interpessoais.
Traz à tona o desejo das pessoas em resolver seus próprios
conflitos e realizar suas próprias escolhas. Propõe a autodeterminação e autonomia dos mediandos. Incentiva o olhar
para um planejamento do futuro, que se pretende tranquilo e
promissor, deixando as mágoas e os rancores no passado.
(LEVY, 2008, p. 123).

Em face dos argumentos apresentados, faz-se necessário
pontuar que a mediação e a conciliação, embora se tratem de
meios consensuais de resolução de conflitos, são métodos distintos, sendo a diferenciação consolidada nos termos do artigo
165 do Código de Processo Civil.
Assim, de forma direta, a diferença estaria no fato de
que na conciliação o terceiro facilitador possui papel ativo
dentro do procedimento, podendo opinar e participar na geração de alternativas para a resolução dos conflitos, sendo sua
atuação direcionada aos casos de trato objetivo, em que não
há envolvimento anterior entre as partes. Doutra banda, na
mediação, o mediador é um facilitador do diálogo, utilizando-se de métodos que promovam o empoderamento das partes para que estas construam em conjunto uma solução benéfica que possa contemplar todos os envolvidos (cf. CALMON,
2007, p.144).
Dito isto, observa-se que tanto a mediação, quanto a conciliação têm como objetivo principal a comunicação desburocratizada entre as partes, sendo, entretanto, a mediação mais
indicada para as demandas familiares por se tratar de mecanismo que busca compreender as questões e interesses do conflito, estruturando-se em características próprias que facilitam o
sucesso do procedimento e a concreta efetivação de seus resultados, já que estes advêm de construção direta das partes. Assim, possui como principais características: autonomia das partes, imparcialidade do mediador, oralidade, caráter sigiloso,
informalidade, celeridade.
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A primeira característica busca enaltecer a participação
das partes na construção de soluções para o litígio, esclarecendo que estas possuem poder para decidirem por si mesmas, de
acordo com suas necessidades e possibilidades, afastando a
polarização do processo judicial, vez que ambas as partes teriam papel ativo dentro do procedimento, trabalhando para que
haja o ganho mútuo entre os sujeitos e nasçam soluções que
compreendam a capacidade de cumprimento pelos envolvidos
e contemplem os interesses em sua totalidade.
Em função da característica supra, divergindo dos métodos heterocompositivos, nos quais um terceiro participa de forma atuante no processo, o terceiro envolvido na mediação possui papel secundário no procedimento, vez que é função do
mediador ser imparcial, abstendo-se de opinar ou julgar a matéria analisada, utilizando-se apenas de técnicas que possibilitem a reconstrução do diálogo direto entre as parte, a partir de
uma ordem respeitosa das falas e exaltação de uma escuta ativa entre os sujeitos.
Dito isto, o mediador, de forma objetiva, é um facilitador
do diálogo, uma ponte para que as partes se aproximem e reconstruam uma comunicação clara, honesta e pessoal sobre os
seus pontos de vista para o caso.
Nesse sentido, Trentin e Trentin (2011, p.2) destacam que
o mediador tem um papel de pacificador social diante da solidez dos acordos construídos através de seu auxílio, afinal estes
não são frutos da imposição de um terceiro, como ocorre no
poder judicial, no qual o juiz decide o melhor para as partes
envolvidas, mas sim, são acordos oriundos da construção dos
envolvidos, sem a existência de perdedores e vencedores.
Atrelada à necessidade de oportunizar a fala do sujeito,
exaltando a importância de sua opinião e do seu poder decisório, este meio autocompositivo é estruturado a partir das informações oralmente trazidas para apreciação, não existindo a
necessidade de apresentação de provas ou documentos formais,
pois o foco é a comunicação e a liberdade de fala das partes,
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objetivando-se trabalhar a empatia e o reconhecimento dos sentimentos.
A oralidade torna, então, o procedimento de mediação
menos formal que o procedimento judicial, sem a necessidade
de produção de vasto arcabouço probatório, resultando em uma
economia no procedimento e um encurtamento das tratativas
necessárias para a apresentação e defesa do direito, ou seja,
concede celeridade ao estudo e à resolução da demanda, além
de oferecer um cuidado especifico aos sentimentos arraigados
nas relações familiares.
Em continuação, outra característica que concede à mediação maior efetividade é o caráter sigiloso/confidencial do
procedimento. Embora o sigilo seja comumente observado nas
demandas do direito de família, na conjuntura da mediação
ele possui uma relevância ainda mais significativa, pois ao conceder às partes a liberdade para falarem sobre as reais motivações de seus problemas, permite que estas tenham a certeza de
que não serão expostas para além da mesa, agregando o conforto necessário para o trato de sentimentos mais íntimos, de
forma mais sensível e focada no acolhimento e na validação
dos sentimentos expostos, distanciando-se da frieza do poder
judiciário.
Destaca-se, ainda, que a existência do sigilo objetiva que as
partes exponham verdadeiramente seus objetivos sem receio, pois
os temas abordados durante a realização da mediação não poderão ser utilizados em seu desfavor em momento futuro, conforme
vedação expressa do Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 166, § 1°, vez que veda a utilização das informações produzidas no curso do procedimento para fins diversos dos
deliberados pelas partes. Logo, este princípio possui como principal função a de proteger os participantes da mediação no caso de
ausência de acordo, impedindo a utilização daquelas informações
no processo judicial (cf. KIRTLEY, 1995, p.10).
Em complemento, tem-se que este método adequado de
resolução de conflitos também possui como princípio basilar
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a informalidade, o que induz afirmar que ele, em divergência
ao processo judicial, não segue rito especifico, podendo ser
estabelecido pelas partes os trâmites que organizarão as sessões de mediação. Assim sendo, a informalidade permite a
construção de um ambiente menos hostil e mais intimista,
vez que não há a preocupação com a obediência de critérios
rígidos, devendo as partes estabelecerem a organização que
preferirão seguir.
É compreensível a afirmação de que a mediação é um
procedimento célere, pois, como já visto, privilegia a comunicação direta entre as partes, sendo estas apenas auxiliadas por
um terceiro que irá organizar e facilitar o diálogo, sem a necessidade de formulação de peças judiciais ou da juntada de
material probatório, dispensando também a espera pela análise de tais documentos pelo juiz competente, o que induz dizer que demanda menos custos, menos tempo e desgaste emocional das partes.
Pode-se afirmar, assim, que o objetivo da mediação é promover a empatia e a reflexão sobre os aspectos do conflito, exaltando o poder das partes em resolver as próprias demandas sem
o auxílio de decisões impostas, demonstrando que estas possuem autonomia e capacidade para colocarem-se no lugar uma
da outra e juntas construam uma solução adequada a atender a
necessidade de todos os envolvidos, privilegiando a carga emocional atrelada aos fatos e aos interesses (cf. SALES, 2007, p.37).
Analisada as principais características da mediação, bem
como demonstrada a celeridade e efetividade deste procedimento quando utilizado para resolução de demandas familiares, é válido ressaltar que a mediação busca a reconstrução do
diálogo entre as partes, podendo, ou não, resultar em acordo
de vontade.
Feitas tais considerações, tem-se que o processo judicial
convencional não abarca todas as necessidades dos envolvidos
em demandas familiares gerais, sendo esta limitação mais agravada nos casos de reconhecimento de paternidade socioafetiva
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post mortem em virtude da dificuldade de instrução probatória
da demanda, provocando uma análise limitada e superficial de
um direito com reflexos de extrema relevância no âmbito patrimonial e previdenciário.
Essa afirmação deve-se ao fato de que a demanda objeto
deste trabalho busca a inserção no seio familiar e nas questões
patrimoniais de um terceiro estranho à relação familiar original, demandando não apenas o estudo do direito atrelado a
este cenário, mas também os reflexos sociais para a efetivação
de tal direito.
Neste cenário delicado, a mediação surge com o papel
fundamental de aproximar as partes na busca de um diálogo
direto e desburocratizado, com autonomia para tratar de
questões íntimas essenciais para a compreensão dos interesses dos envolvidos, cientes de que a discussão do vínculo
existente entre o demandante e o de cujus não poderá ser utilizada como matéria probatória em outro procedimento ou
nos próprios autos do processo em virtude da obrigação de
sigilo das partes.
Assim posto, observa-se que, embora o poder estatal possua aptidão para concretização de direitos, a resolução de casos de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem
requer a apreciação de material probatório que conceda ao juiz
a segurança necessária para resolução da demanda, o que muita vezes é inviabilizado pelo caráter peculiar das provas, devendo tal limitação ser contornada em busca da efetividade do processo através de outros meios procedimentais adequados.
Logo, a mediação, ao reconhecer a sensibilidade das
questões sentimentais envolvidas, para que haja a aceitação
ou acolhimento de um novo membro no seio familiar, diante
dos reflexos fáticos e legais de tal reconhecimento, possibilita
a empatia entre as parte e o reconhecimento consensual do
pedido demandado pela parte requerente, suprindo a necessidade de provas para procedência da demanda e efetivação dos
direitos.
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5. DA NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA
DE MÉRITO PROFERIDA
A sentença, prevista no §1º, do art. 203, do CPC, é definida pelo legislador como o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento no art. 485 (extinção do processo sem
resolução de mérito) e no art. 487 (extinção do processo com
resolução de mérito), põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução.
Em termos doutrinários, utilizando-se de outras palavras,
Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 406), entendem que
“a sentença deve ser vista como um ato processual que assinala
o momento em que o perfil da técnica processual se altera: abandonam-se as técnicas voltadas à cognição e adotam-se as técnicas pré-ordenadas à execução dos direitos”.
As sentenças de procedência, conforme classificação
predominante no Brasil, inspirada no modelo doutrinário italiano clássico, o qual recebeu influência da filosofia liberal do
final do século XIX, podem ser declaratórias, constitutivas ou
condenatórias.
Cumpre asseverar, desde logo, que toda sentença contém
uma declaração, no entanto, há aquelas que estão restritas a
essa declaração, as quais foram denominadas de declaratórias
stricto sensu ou simplesmente declaratórias. É a previsão legal
do art. 20 do CPC/2015.
Por seu turno, a sentença constitutiva, no dizeres de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 465), “pode criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. Nesse sentido, ela pode
ser uma sentença constitutiva positiva ou uma sentença constitutiva negativa”.
A sentença condenatória caracteriza-se pela aplicação
de uma sanção (LIEBMAN, 1968, p. 16), ou seja, o magistrado ao proferi-la não fica adstrito apenas a uma declaração,
mas também impõe certas medidas que possuem caráter executivo.
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Explicações preliminares tecidas, questiona-se: no caso
em análise, qual é a natureza jurídica da sentença de procedência da Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva Post
mortem?
O Código Civil Brasileiro regulamenta, em seu art. 1.606,
um dos principais efeitos da sentença de procedência nas ações
de investigação de paternidade, qual seja a declaração oficial
da prova do estado de filiação, visto que, por mais que alguém
seja de fato considerado filho por outrem, a ausência de registro formal da condição impede a concretização dos efeitos jurídicos decorrentes da filiação, os quais serão suprimidos com a
manifestação jurisdicional.
Dessa forma, o ato judicial - sentença - que reconhece o
estado de filiação socioafetiva tem natureza meramente declaratória, tendo em vista que apenas declara um vínculo de parentalidade socioafetiva preexistente ao ajuizamento da demanda (cf. MADALENO, 2018, p. 784).
Corroborando com esse entendimento, Wambier e Talamini (2016) posicionam-se também afirmando ter natureza
meramente declaratória as sentenças de procedência/improcedência nas ações de investigação de paternidade socioafetiva,
já que declaram ou não, sem sombra de dúvidas, a parentalidade pleiteada, respondendo diretamente ao pedido postulado na
inicial.
Igualmente, por força dos mandamentos previstos no art.
102 da Lei Federal nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e
no art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 8.560/1992 (Lei que regula a
investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento), a sentença judicial que reconhece o estado de filiação
gera efeitos na esfera social e registral, tais como o incremento
do nome do investigado e dos seus pais, ora avós do investigante, no assentamento de registro de nascimento, suprimindo,
assim, os vínculos faltantes de parentesco.
Nada obstante, faz-se necessário salientar que, nos ensinamentos de Netto Lôbo (2003), a sentença de improcedência
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da ação de investigação de filiação, seja por falta de provas, ou
se por algum motivo não se tenha apreciado o mérito da demanda, não faz coisa julgada e pode ser reapreciada em outra
ação investigatória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluída a análise dos principais tópicos atrelados ao
reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, demonstrou-se que a grande problemática de sua aplicação não
se encontra enraizada em divergências jurisprudenciais sobre o
reconhecimento de filhos socioafetivos, mas sim, como se dá a
ritualística do reconhecimento deste vínculo afetivo quando o
potencial pai/mãe estaria ausente da composição do polo passivo da demanda, em virtude de seu falecimento.
Nesse cenário, restou demonstrado a viabilidade do processamento de tal ação judicial, uma vez que a posse do estado
de filho não se extinguiria com a morte do pai socioafetivo,
pois a concessão de tal direito embasa-se nas influências íntimas e sociais que o “pai de criação” teria motivado no filho,
vez que esse seria agente transformador direto na formação física, psíquica, social e afetiva de um indivíduo, sem qualquer
distinção entre a atuação dele e do pai consanguíneo. Logo, a
possibilidade jurídica de ajuizamento de uma demanda postmortem do investigado seria plenamente possível.
Nada obstante, percebeu-se que o de cujus por não possuir
capacidade processual plena, na citada ação processual seria
representado por seus herdeiros legais, observando-se a ordem
de vocação hereditária prevista no CC/02.
Compreendida a formação dos polos processuais, tem-se
como adequada a Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem, possuindo um rito especial, com ênfase para a busca pela
aplicação constante dos meios consensuais para a resolução do
conflito, por se tratar de ação inerente ao direito de família.
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Observou-se que, por mais que sejam limitados os meios
de prova na respectiva ação, haja vista a impossibilidade de reconhecimento voluntário da procedência do pedido pelo réu, ou
de seu depoimento pessoal, não é inviável o êxito na demanda,
pois ainda se faz possível a vasta produção de prova documental
e testemunhal, esta última nos casos que o investigado e o investigante mantinham um convívio público e notório.
Ademais, consignou-se que, como forma de evitar uma
demorada e fadigada cognição exauriente do mérito, em um
processo que poderia perdurar por meses, quiçá anos, a aplicação dos meios consensuais de resolução de conflitos seria totalmente adequado para abreviar o procedimento e se obter a solução adequada e célere do conflito, o que encontra guarida
em diversos dispositivos legais.
Por fim, percebeu-se que a sentença declaratória de procedência gera efeitos em diversas áreas do direito, tais como o
sucessório e o previdenciário, haja vista que o reconhecido filho passa a ter todos os direitos inerentes à filiação. É a demonstração clara e evidente da total importância de análise
contínua sobre a temática em estudo, em virtude de seu extenso impacto.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Institui o Código Civil. Disponível em:< http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>.
Acesso em: 18 março 2019.
BRASIL. Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015.
Código de Processo Civil. Disponível em:<http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/
l13105.htm>. Acesso em: 18 mar 2019.
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Políti-

290

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

ca Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atosadm?documento=2579>. Acesso em: 18 março 2019.
DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil 6. Famílias. Sétima Edição. Rev., Amp.
Atual., São Paulo/SP: Atlas, 2015.
KIRTLEY, Alan. The mediation privilege’s transition
from theory to implementation: designing a mediation privilege standard to protect mediation participants, the process and the public interest. Journal of Dispute Resolution, n. 1,
1995.
LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda dos filhos:
os conflitos no exercício do poder familiar. São Paulo/SP:
Atlas, 2008.
LIEBMAN, Enrico, Tullio. Processo de Execução. São
Paulo/SP: Saraiva, 1968, p. 16.
MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8ª Ed., rev., atual., amp.. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2018.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil.
Volume 2. Tutela dos direitos mediante procedimento comum.
São Paulo/SP: Revista dos Tribunais, 2015.
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil
na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo/SP: Revista dos
Tribunais, 2004.
NETTO LÔBO, Paulo Luiz. Código Civil Comentado.
AZEVEDO, Álvaro Villaça (Coord.). v. XVI. São Paulo/SP:
Atlas, 2003, p. 140.
NETTO LÔBO, Paulo Luiz. Paternidade socioafetiva e
o retrocesso da Súmula n. 301 do STJ. In: Revista Jurídica, Sapucaia do Sul: Notadez, n. 339, 2006.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família:
uma abordagem psicanalítica. Belo Horizonte/MG: Del
Rey, 1997.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

291

SALES, Lilia Maia de Morais. A mediação de conflitos
e a pacificação social: família, escola e comunidade. Florianópolis/SC: Conceito Editorial, 2007.
TRENTIN, Taise Rabelo Dutra; TRENTIN, Sandro Seixas. Mediação como um meio alternativo de tratamento de
conflitos prevista no novo CPC e na Resolução 125 CNJ. In:
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 95, dez 2011. Disponível em: <http://ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=
10863&n_link=revista_artigos_leitura >. Acesso em 22 março
2019.
VILLELA, João Baptista. Repensando o direito de família. Anais do I Congresso Brasileiro de Direito de Família.
Belo Horizonte/MG: Del Rey/IBDFAM, 1999. Disponível
em:< http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/
57.pdf>. Acesso em 18 março 2019.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo.
Curso avançado de Processo Civil. Teoria Geral do Processo.
Volume 1. São Paulo/SP: Revista dos Tribunais, 2016.

292

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

Controle de legalidade das decisões
das turmas recursais nos juizados
especiais cíveis: medida urgente e
necessária para uniformização da
jurisprudência
CONTROL OF LEGALITY OF THE DECISIONS IN
THE CIVIL DIVISION OF THE SUPERIOR COURTS:
AN URGENT AND NECESSARY ACTION TO
STANDARDIZE CASE LAW
JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR

RESUMO:
O presente artigo tem como objetivo analisar a problemática
referente ao controle de legalidade das decisões proferidas pelas Turmas Recursais nos Juizados Especiais Cíveis. O tema
ganhou destaque com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 571.5721, em 2008, pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
e nos embargos de declaração respectivos. Naquela ocasião,
constatou-se a dificuldade de corrigir divergências quanto à
interpretação da lei federal por parte daquelas Turmas, o que
gerava problemas de uniformização da jurisprudência, insegurança jurídica e riscos para a prestação jurisdicional. Nesse contexto, pretende-se contribuir para o aprofundamento da discussão, tendo em vista a relevância dos Juizados Especiais no ordenamento jurídico brasileiro. Sustenta-se que refletir sobre as
instituições para que a realidade se aproxime do que foi idealizado pelo legislador significa perceber os Juizados Especiais
como um sistema integrante do Poder Judiciário. Nessa linha
de raciocínio, aprimorar o controle de legalidade nas Turmas

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

293

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis representa ampliação
do acesso à justiça e fortalecimento da prestação jurisdicional.
Para o desenvolvimento desse estudo, optou-se por pesquisa
bibliográfica para observar as particularidades sobre o fenômeno e interpretar os resultados encontrados qualitativamente. Ao
final, defende-se que a proposta de criação da Turma Nacional
de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais é
uma solução eficaz para a lacuna que impossibilita o controle
de legalidade.
Palavras-chave: Juizados Especiais Cíveis. Turmas Recursais.
Controle de Legalidade.
ABSTRACT:
This paper has as objective to analyze the problematic related
to the control of the legality of the decisions pronounced by
the Judicial Panels of Appeals of the Small Claim Courts.
The theme was highlighted by the judgment of Extraordinary
Appeal 571.5721, in 2008, by the Brazilian Federal Supreme
Court and in the respective Motion for Clarification. On that
occasion, it was verified the difficulty of correcting divergences
in the interpretation of the federal law by those Judicial Panels
of Appeals, which generated problems of standardise their case
law, legal uncertainty and risks for the judicial relief. Therefore,
it is intended to contribute to accentuate of the discussion, considering the relevance of the Small Claim Courts in the Brazilian legal system. It is argued that reflecting on institutions to
bring reality closer to what was envisioned by the legislator indicates to perceive the Small Claim Courts as a system that is
part of the Judiciary Branch. For this reason, improving the
control of legality in the Judicial Panels of Appeals of the Small
Claim Courts represents an increase in access to justice and
strengthening of judicial relief. For the elaboration of this paper, it was decided to bibliographic research to observe the characteristics of the phenomenon and to interpret the results qua-
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litatively. Finally, it is argued that the proposal to create of the
National Judicial Panel of Standardise of Case Law of Small
Claim Courts is a effective solution to the gap that makes it
impossible to the control of the legality.
Keywords: Control of Legality. Civil Division of the Superior
Courts. Small Claim Courts.
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INTRODUÇÃO
Os Juizados Especiais como parte de um sistema não
podem ser vislumbrados enquanto componente apartado da
estrutura do Judiciário brasileiro, porém na relação que essa
instituição estabelece com suas fontes na intersecção com os
Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública. Assim, a
principal contribuição que o debate jurídico pode oferecer à
sociedade é a reflexão sobre as instituições de tal maneira que
as aspirações que fundaram o Estado Democrático no Brasil
com a promulgação da Constituição de 1988 aproximem-se progressivamente da realidade vivenciada pela sociedade.
Nesse sentido, aprimorar o controle de legalidade nas
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis (JEC) significa procurar instrumentos e alternativas que ampliem o acesso
à justiça e aprofundem o caráter democrático dessa instituição.
Nesse contexto, o objetivo da presente investigação é demonstrar a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle de
legalidade das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis,
como medida necessária para uniformização da jurisprudência, trazendo mais segurança jurídica. A problemática surge a
partir das discussões levantadas no Recurso Extraordinário n.
571.5721, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, e
nos embargos de declaração a ele relacionados, ocasião em que
se evidenciaram as discrepâncias de entendimentos nas decisões das Turmas Recursais e a fragilidade do sistema de controle. Trata-se, portanto, de tema de bastante interesse jurídico,
tendo em vista que a melhoria no sistema dos Juizados Especiais fortalece essa instituição que tem sido tão útil para a sociedade, notadamente no que diz respeito ao acesso à justiça.
Para tanto, optou-se por pesquisa bibliográfica para construção do arcabouço teórico que permitisse descrever a necessidade de controle de legalidade nas Turmas Recursais do Juizado Especial Cível (JEC), utilizando bases de dados, como,
Scielo, Google Scholar, BDTD, Portal de Periódicos da CAPES e
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JSTOR, a fim de observar as particularidades sobre o fenômeno e interpretar os resultados encontrados qualitativamente.
A análise divide-se em: (i) case brief do Recurso Extraordinário 571.572 e dos embargos de declaração a ele relacionados, apresentando os contextos fático e jurídico que formaram
o conjunto deste debate; (ii) natureza jurídica das Turmas Recursais; (iii) regulação da interpretação jurídica no JEC; (iv)
tendência recente do direito brasileiro em estabilizar a jurisprudência dos tribunais por mecanismos de uniformização.

1 CASE BRIEF DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 571.5721
O RE 571.572 (BRASIL, 2008), julgado pelo tribunal
pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, em outubro de 2008, trouxe à tona o
debate sobre o controle de legalidade nas Turmas Recursais
dos Juizados Especiais. O instrumento processual foi interposto pelo advogado Wilson Sales Belchior, dentre outros, contra
decisão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal do Estado da Bahia que entendeu indevida a cobrança de pulsos além
da franquia na conta telefônica.
Na época, a telefonia fixa era cobrada pelos serviços efetivamente prestados através da medição dos chamados pulsos
telefônicos, além de certa importância adicional, fixa e mensal, a título de assinatura, como condição para a prestação continuada de tais serviços, independentemente de utilização da
linha telefônica. Surgiram, então, debates sobre a legalidade
ou não da cobrança desses serviços mesmo quando não fossem
utilizados.
A decisão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal
do Estado da Bahia entendeu que não era lícita a cobrança mensal e indeterminada da tarifa (pulsos além da franquia, sem o
detalhamento das ligações realizadas) por parte da operadora de
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telefonia, pois essa exigência, no entendimento daquela Turma
Recursal, envolvia poderes inerentes a entes estatais que por autorização legal podem cobrar tributos, desse modo, reconheceu
prática abusiva e atentatória aos direitos do consumidor.
O primeiro argumento da concessionária recorrente foi
no sentido do litisconsórcio passivo necessário, vez que a decisão da Turma Recursal teria adentrado no mérito do contrato
de concessão do serviço telefônico, celebrado entre a empresa
recorrente e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que evidenciaria o interesse da Agência Reguladora nas
consequências daquele processo, o que resultaria no reconhecimento da competência da Justiça Federal. O Juiz da Turma
Recursal e o Ministro Relator sustentaram que a competência
para apreciar demanda entre empresa concessionária e particular é da Justiça Estadual, caso não haja manifestação expressa de interesse para intervenção, pela agência reguladora, o que
não ocorreu no caso da Anatel. Além disso, segundo o Ministro Relator, a agência reguladora não é parte da relação de consumo do serviço de telefonia, tampouco seria da natureza desse relacionamento a participação do ente fiscalizatório.
A segunda alegação consistiu na declaração de que a complexidade da demanda e a necessidade de dilação probatória
firmariam o deslocamento da competência do Juizado Especial Estadual para a Justiça Comum, porquanto, segundo este
ponto de vista, o objeto do processo se tratava da legalidade ou
não da forma pela qual estava ocorrendo a cobrança das chamadas locais, situação que exigiria profunda prova pericial a
respeito. Diante disso, a decisão da Turma Recursal foi enfática ao compreender que a questão era de fácil comprovação através de documentos, não existindo maior complexidade. O Ministro Relator adotou este ponto de vista explicando que a análise dos documentos e sua confrontação com as normas jurídicas aplicáveis seriam suficientes, concretizando matéria exclusivamente de direito, relacionada à competência dos Juizados
Especiais.
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O terceiro fundamento do recurso dizia respeito à intervenção indevida do Judiciário no contrato celebrado entre a
recorrente e a União, ao alterar as bases iniciais desse documento, violando a proibição constitucional inscrita no art. 37,
XXI. A decisão da Turma Recursal foi de tratar a questão em
torno do direito básico do consumidor de ter informação adequada e clara sobre serviços, junto com a especificação correta,
por exemplo, de quantidade e das características. O Ministro
Relator acompanhou este posicionamento ao afirmar a centralização do debate em torno do cumprimento das regras do
Código de Defesa do Consumidor.
As duas primeiras questões do Recurso Extraordinário
foram conhecidas e lhes negaram provimento, a última não foi
conhecida, a fim de afastar a incidência do preceito constitucional invocado. Ou seja, reconheceu-se a infraconstitucionalidade da discriminação dos pulsos telefônicos excedentes, a competência da Justiça Estadual para sua apreciação e a possibilidade de julgamento no âmbito dos Juizados.
Diante disso foram opostos embargos de declaração ao
acórdão (BRASIL, 2009a), os quais foram julgados em agosto
de 2009. Da sua ementa percebe-se o reconhecimento da inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais enquanto condição que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e acentua o
risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal.
Os embargos foram acolhidos para declarar o cabimento,
em caráter excepcional, da reclamação para fazer prevalecer
até a criação da turma de uniformização dos Juizados Especiais estaduais, a jurisprudência do STJ na interpretação da legislação infraconstitucional, isto é, para assegurar o controle
de legalidade nas decisões proferidas pelas Turmas Recursais.
Os argumentos da embargante, resumidos pela Ministra
Relatora Ellen Gracie, dizem respeito à omissão quanto à análise da violação do artigo 98, I, da Constituição Federal, sob o

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

299

argumento de que se trata de demanda de interesse transindividual, por isso com alta complexidade envolvida e à aplicação
da Súmula 357/STJ às demandas ajuizadas perante os Juizados Especiais, argumentando a necessidade do STF solucionar
a questão da competência do STJ para julgamento de matérias
oriundas dos Juizados Especiais.
Dessa maneira, a discussão proposta nos embargos consistia no problema de o STJ, embora responsável pelo exame
da legislação infraconstitucional, não poder apreciar recurso
especial contra decisão proferida nos Juizados Especiais, as
quais são submetidas a sua instância revisora, as Turmas Recursais, diferentemente do que ocorre no caso da Justiça Federal, nos termos do artigo 14 da Lei nº. 10.259/2001 (BRASIL,
2001).
A Ministra Relatora encontrou como solução, com a justificativa de afastar a manutenção de decisões divergentes sobre a interpretação da legislação infraconstitucional federal, que
ocasiona insegurança jurídica, prestação jurisdicional incompleta, além de inviabilidade técnica para empresas que prestam
serviços em várias unidades da federação, a possibilidade da
reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal
ao STJ para que a instituição afaste a divergência com a sua
jurisprudência, no concernente às decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais.
Esta saída normativa, segundo a Relatora, teria caráter
temporário até a criação de órgão que possa estender e fazer
prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ. Os embargos
de declaração foram acolhidos nos termos da Relatora, vencidos os votos dos Ministros Marco Aurélio e Ayres Britto, os
quais em razão dos limites materiais e objetivos do instrumento processual declararam a ausência dos pressupostos de embargabilidade, pelo motivo de o acórdão não ser omisso, tampouco obscuro conforme este posicionamento.
Em 2013, o STJ apresentou o Projeto de Lei nº 5741/
2013, tramitando na Câmara dos Deputados, para alteração e
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acréscimo de alguns artigos da Lei nº 12.153/2009 para criar a
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais dos Estados e Distrito Federal, em razão da
lacuna que impossibilita a uniformização de jurisprudência,
quer entre Turmas Recursais de um mesmo estado ou de estados diferentes, quer entre as turmas de uniformização estaduais para assegurar a inteireza do sistema por intermédio de órgão de âmbito nacional com a atribuição de garantir a uniformidade de interpretação com a orientação adotada pelo STJ.
Ademais, explicita-se, na justificativa do Projeto de Lei, o argumento de que a transformação da reclamação para o STJ em
regra subverte a lógica do sistema dos Juizados Especiais assim como a própria existência de um tribunal superior, o qual
não pode ser encarado como terceira instância de jurisdição,
prolongando a tramitação dos processos ao afastar a instituição dos princípios que a norteiam (BRASIL, 2013).
Nesse Projeto de Lei, o cabimento do pedido de uniformização refere-se à existência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais ou turmas de uniformização sobre questões de direito material. Quando as turmas forem do
mesmo estado, o pedido deverá ser julgado pela turma estadual de uniformização, por outro lado quando se referir a divergência entre Turmas Recursais de diferentes estados e do Distrito Federal sobre interpretação diferente sobre lei federal, jurisprudência, ou súmula do STJ, o pedido será julgado pela
Turma Nacional de Uniformização. Além disso, quando a orientação da Turma Nacional contrariar posicionamento dominante do STJ a manifestação dessa instituição poderá ser suscitada (BRASIL, 2013).
Em 2009, o STJ editou a Resolução nº. 12 que dispunha
sobre o processamento naquela Corte de Justiça das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado
por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas
súmulas e orientações decorrentes do julgamento de recursos
especiais repetitivos no prazo de quinze dias contados da ciên-
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cia pela parte da decisão impugnada (STJ, 2009). No entanto,
em março de 2016, a Emenda Regimental nº. 22 com o objetivo de adequar o Regimento Interno do STJ ao Código de Processo Civil de 2015 revogou integralmente a supracitada Resolução, de tal maneira que desde 18 de março de 2016 não é
cabível a Reclamação Constitucional para o STJ em face de
acórdão de Turma Recursal Estadual (STJ, 2016).

2 NATUREZA JURÍDICA DAS TURMAS
RECURSAIS: O EXEMPLO DA PARAÍBA
Abordar a natureza jurídica das Turmas Recursais significa esclarecer suas características e de que modo estas demonstram afinidades a perspectiva que organiza um estatuto dos
Juizados a fim de que ocorra o enquadramento dessa instituição em uma categoria jurídica. Nesse sentido, de forma preliminar são descritas a estrutura do JEC-PB e das suas Turmas
Recursais, assim como, em relação à Turma de Uniformização
que ainda não foi instalada, com o intuito de oferecer introdução sobre a estrutura prevista em lei desses espaços.
O JEC foi criado para conciliação, processo, julgamento
e execução de causas com valor igual ou inferior a quarenta
salários mínimos, entre outros casos específicos. A instituição
é orientada pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, com a finalidade de
buscar sempre que possível a conciliação ou a mediação (BRASIL, 1995).
Os Juizados Especiais na Paraíba são integrados pela Coordenação dos Juizados Especiais (COJE), Turma de Uniformização, Turmas Recursais, Serviço de Atendimento Imediato para Acidentes de Trânsito (SAI), além das instituições especializadas nas áreas cível, criminal e da Fazenda Pública.
Elas são compostas por um juiz togado e, no mínimo, um juiz
leigo e um conciliador. O conciliador é recrutado entre bacha-
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réis em direito, independentemente de seleção pública de provas e títulos, exigindo-se dezesseis horas mensais de efetivo exercício da função (PARAÍBA, 2010).
A estrutura permanente das Turmas Recursais na Paraíba foi criada em 2015, por meio da Lei Complementar nº 137,
estabelecendo sua composição: três Juízes de Direito de 3ª entrância, denominado Juiz de Turma Recursal, com competência para processar e julgar os recursos oriundos dos Juizados
Especiais (Art. 210, Lei Complementar do Estado da Paraíba
nº 96/2010), instalando duas turmas na Capital do estado e
uma na Comarca de Campina Grande, com apoio de uma secretaria, integrada por um analista Judiciário e, no mínimo,
dois técnicos Judiciários (PARAÍBA, 2015).
A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais foi criada na Paraíba, mediante resolução do Tribunal de Justiça, composta por um desembargador, seu presidente e pelos membros titulares de todas as Turmas Recursais da Comarca da Capital do estado. A competência reside no julgamento sobre pedidos de uniformização de
interpretação de lei a partir da divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais envolvendo direito material e processual, contudo até o presente momento não foi instalada (TJPB, 2012).
Os Juizados Especiais não podem ser considerados um
elemento apartado do Judiciário, em razão de suas decisões
não estarem sujeitas a recursos e impugnações dirigidos a outros órgãos, porquanto o ponto de vista de microssistema limita o acesso à justiça e o próprio funcionamento da estrutura
judiciária. Dessa forma, perceber a formação de arcabouço
normativo dos Juizados Especiais por meio da técnica do diálogo das fontes ao promover interpretação legal sistemática entre
as Leis nº 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09 significa vislumbrar a possibilidade de formação de um Estatuto dos Juizados
focado na efetividade dos institutos, à luz das normas constitucionais (ROCHA, 2016).
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Considera-se para o debate o seguinte argumento:
Nos Juizados Especiais Cíveis, o dissídio jurisprudencial, considerando sua competência para apreciar apenas conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, de pequena monta e de baixa complexidade, não causará nenhum abalo ao
Estado Democrático de Direito. Tolera-se que as decisões emanadas desses órgãos jurisdicionais não se enquadrem na uniformidade de interpretação da legislação infraconstitucional
realizada pelo STJ. Com isso, nos Juizados Especiais Cíveis,
admite-se prescindir da legalidade estrita para se prestigiar a
equidade como técnica decisória mais próxima da justiça
material (JAYME; LEROY; SILVEIRA, 2016, p. 466).

A redução dos Juizados Especiais a uma instituição que
soluciona apenas conflitos envolvendo direitos patrimoniais sem
a possibilidade de revisão das suas decisões não garante equidade de tratamento às partes envolvidas. No momento da autocomposição ela é garantida pela observância dos princípios
que orientam a praxe da instituição, na formação de um ambiente deliberativo, com treinamento dos facilitadores e programas de educação para as comunidades. É ingenuidade pensar
que a possibilidade de uma ponderação estrita entre esses valores ocorra de forma natural, além da instabilidade provocada
por interpretações incoerentes entre os Juizados em um país de
dimensões continentais.
O STJ admitiu que a autonomia dos Juizados Especiais
não prevalece em relação às decisões acerca da sua própria competência para conhecer as causas que lhe são submetidas. Para
tanto, foram utilizados dois critérios distintos, quantitativo e
qualitativo, para estabelecer o que são causas cíveis de menor
complexidade. A menor complexidade que confere competência a essas instituições é, em regra, definida pelo valor econômico da pretensão ou pela matéria envolvida. Exige-se, assim,
a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumula-
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ção. Logo, salvo na hipótese das ações possessórias, é perfeitamente admissível que o pedido exceda o limite de 40 salários
mínimos (BRASIL, 2009b).
Os JEC’s ao se tornarem esferas de deliberação precisam
ser vistos como fóruns permanentes de conciliação, de tal maneira que dentro da moldura normativa definida pelo STJ ocorra
ampliação da competência para alcançar outros conflitos de
menor complexidade, por meio de leis estaduais e distritais sobre a organização judiciária. Não é cabível, portanto, o argumento que afasta a segurança jurídica e, por conseguinte, o controle de legalidade dos Juizados Especiais defendendo uma
autonomia esdrúxula.
Considerar, portanto, o Estatuto dos Juizados e a técnica
do diálogo das fontes importa na preservação da coerência na
atuação dessas instituições, guiadas pela mesma orientação principiológica, realçando a expressão normativa desse sistema, com
o propósito de que se enxergue a viabilidade de unificar essas
legislações e, por conseguinte, oriente-se seu procedimento a
partir da deliberação, visando o aprofundamento da democracia e do acesso à justiça.

3 REGULAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA NO JEC
Reconhecer uma instituição como detentora da última
palavra sobre o que é o direito ou como procedimento específico deve acontecer é incoerente com os valores que sustentam o
poder constituinte em uma democracia constitucional, porquanto as instituições precisam estar sempre abertas ao aperfeiçoamento e aprofundamento democrático.
Da mesma maneira, impedir o controle de legalidade das
decisões proferidas pelas Turmas Recursais significa ampliar a
passos largos a discricionariedade dos julgadores, provocando
incoerências na interpretação do direito, inviabilizando, por isso,

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

305

atividades econômicas desenvolvidas simultaneamente por
empreendimentos em diferentes unidades da federação, além
da insegurança jurídica que obstaculiza o acesso à justiça e não
pode ser prescindida em um ordenamento jurídico que se considera democrático.
Investigar o problema da interpretação jurídica aplicado
ao procedimento vigente nos Juizados Especiais Cíveis pretende demonstrar gaps que corroboram a importância da articulação entre deliberação e aprofundamento da democracia e do
acesso à justiça a partir da garantia do controle de legalidade.
O problema relativo à interpretação do direito é aquele
que se refere ao grau de criatividade e dos modos, limites e
aceitabilidade da criação do direito pelos tribunais, afinal certo
grau de discricionariedade e consequentemente de criatividade
é inerente a toda interpretação, o que não se confunde com
total liberdade do intérprete, exigindo argumentação baseada
na lei e em precedentes e não apenas em critérios de valoração
(CAPPELLETTI, 1999).
Este foi o sentido que motivou a organização de teorias
acerca dos limites da discricionariedade do intérprete no momento de elaborar a decisão jurídica, de modo que o procedimento estabelecesse regras para apresentação da racionalidade
e validade jurídicas dessas decisões.
A imagem da moldura normativa serve para explicar que
uma decisão está fundamentada no direito ao passo que ela
esteja dentro da moldura que a lei representa, ou seja, que é
uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro
da moldura da norma geral. Isto consiste na afirmação de que
o direito a aplicar forma uma moldura dentro da qual existem
várias possibilidades de aplicação, assim, todo ato que se mantenha dentro desta moldura é conforme ao direito. Logo, o resultado de uma interpretação jurídica consiste na fixação da
moldura que representa o direito a interpretar e, por conseguinte,
o conhecimento de várias possibilidades que dentro desta moldura existem (KELSEN, 2003).
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Entretanto, a alegoria da moldura reflete a imagem de
um elemento estável e fixo diferente do direito que a despeito
de valores que sustentam uma ordem jurídica democrática precisa estar atento às transformações sociais sob pena de incoerência e ineficácia, por isso relativizou-se essa figura ao sustentar que o direito possui textura aberta visto que há áreas de
conduta onde muitos elementos não são determinados pela
lei, mas são deixados para desenvolvimento pelo Judiciário,
que determina o equilíbrio, à luz das circunstâncias, entre interesses conflitantes que variam em peso, de caso para caso
(HART, 1994).
Distanciando-se, portanto, dos argumentos de completude e exatidão pode-se dizer que as linhas que formam essa
moldura são fluídas e organizam-se a partir de um centro focal, de onde emanam os valores constitucionais estabelecidos
por uma sociedade no momento de fundação da sua organização político-jurídica.
Nesse sentido, a interpretação jurídica é flexibilizada através da possibilidade de participação das potências públicas pluralistas como intérpretes, de tal maneira que se abre o processo
de interpretação não apenas no que se refere ao caso concreto,
mas também a convocação pública dos stakeholders para construção e debate acerca de procedimentos e políticas que ampliem o acesso à justiça, vez que todos estão potencial e atualmente aptos a oferecer alternativas para a interpretação, considerando-se as necessidades e as possibilidades da comunidade.
Desse modo, os métodos de interpretação disciplinam e canalizam as múltiplas formas de influência dos diferentes participantes do processo, afinal quem vive a norma acaba por interpretá-la (HÄBERLE, 2002).
A metodologia jurídica contemporânea tem a intenção
de reconstruir o procedimento através do qual o intérprete chega a uma decisão considerada justa (solução de um conflito, de
modo materialmente adequado e justo, que precisa ser arrazoado), fundamentando-a racionalmente e abrindo o direito à di-
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mensão argumentativa. Uma forma de estimular essa abertura,
sem dúvidas, consiste em garantir o controle de legalidade na
fase recursal (KRELL, 2014).
A legislação brasileira orienta que os Juízes no espaço dos
Juizados Especiais devem adotar a decisão que considerarem
mais justas e equânimes, atendendo aos fins sociais da lei e às
exigências do bem comum, esclarecendo as partes acerca das
vantagens da conciliação, mostrando os riscos e as consequências do litígio. Nesse sentido, a decisão obrigatoriamente mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos
fatos relevantes ocorridos em audiência (BRASIL, 1995).
Entretanto, reconhecido é o fato que muitos conflitos não
encontram solução apropriada e recorre-se da decisão dos Juizados perante as Turmas Recursais e nesse momento o controle de legalidade é a ferramenta essencial para adequá-lo à finalidade de regular a interpretação do direito e assegurar estabilidade ao sistema, o que acentua a importância da uniformização da jurisprudência.
Pesquisa que observou a atuação dos tribunais superiores
que possuem a tarefa de padronizar a opinião do Judiciário
sobre problemas jurídicos controversos, isto é, criar e organizar
a jurisprudência apontou que a jurisdição brasileira funciona
com base em argumentos de autoridade e em função da agregação de opiniões individuais, ou seja, a justificação das decisões articula as razões pelas quais o indivíduo que a redigiu foi
convencido desta ou daquela solução ao invés de uma reconstrução sistemática da norma jurídica. Assim, os julgados escritos publicados pelos tribunais são o registro cronológico e textual dos debates ocorridos e não um texto coerente, redigido de
forma ordenada, que tenha como finalidade articular argumentos dogmáticos de forma clara, considerando seu papel na criação de jurisprudência (RODRIGUEZ, 2013).
Intensifica-se, então, o problema do controle de legalidade nas Turmas Recursais, visto que nem a agregação de opiniões individuais segue um procedimento de reconstrução siste-
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mática do direito aplicado, proliferando-se decisões que divergem entre si, nos diferentes estados do país e em relação ao
posicionamento do STJ, exigindo instrumentos que uniformizem esses posicionamentos sem esquecer os princípios que norteiam o funcionamento dos Juizados Especiais.
O problema do controle de legalidade presente na associação entre Turmas Recursais e interpretação está na ausência de
um espaço de validação última para os modelos de racionalidade judicial no caso da construção da argumentação jurídica no
Brasil, em que se ausenta a preocupação com a generalização
possível da decisão em casos futuros e em relação à formação de
padrões decisórios positivados a partir da atividade dos tribunais, prejudicando o questionamento acerca de qual é o posicionamento racional e unificado de uma Turma Recursal, por exemplo, sobre um objeto específico (RODRIGUEZ, 2013).
A informalidade que orienta os Juizados Especiais não
pode justificar a solução de um conflito pelo senso de justiça
individual do juiz ou pelo seu sentimento jurídico pessoal. O
objetivo deve ser conciliar discricionariedade e legalidade sem
transformar o JEC em um sistema de justiça tradicional com
diferente nomenclatura.
Essa dificuldade também é apresentada na forma de um
dilema no qual a única maneira de garantir o acesso à justiça
sem comprometer a capacidade de processamento da instituição seria afastar as demandas inadequadas à sua estrutura simplificada e conciliatória, tais como alguns problemas de índole
coletiva (FERRAZ, 2015).
Entretanto, acredita-se que esta não é a solução mais adequada, considerando que consiste apenas em um deslocamento
de um problema para o sistema tradicional de justiça, no qual essas demandas serão pulverizadas ao invés de receberem atenção
especial como reivindicações coletivas integradas nacionalmente.
Afinal, acesso à justiça significa receber justiça, ou seja,
ser admitido em juízo, poder participar, contar com a participação adequada do magistrado e/ou terceiro imparcial e, ao
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final, receber um provimento jurisdicional consentâneo com
os valores da sociedade, que devem ser preservados por meio
da solução adequada de conflitos, retratado por uma pretensão
a uma situação da vida e a impossibilidade de obtê-la (DINAMARCO, 2009).
Os valores sociais e as necessidades atuais das comunidades devem ser resguardados, exigindo que a solução de conflitos
ocorra de maneira apropriada. Ou seja, existindo uma jurisprudência coerente que demonstre o posicionamento das Turmas
Recursais em consonância com o que é decidido no restante do
país espera-se que os processos sejam resolvidos na autocomposição, por causa da expectativa por um resultado que foi construído a partir da aplicação sistemática das normas jurídicas.
Entre as possibilidades de regulação da interpretação nos
JEC’s é possível falar sobre Turmas de Uniformização em âmbito estadual e nacional, organização de precedentes e pesquisa facilitada às decisões da instituição enquanto instrumentos
concretos que ampliam a participação para a construção do
procedimento nos Juizados Especiais, assegurando espaços de
deliberação e controle de legalidade. Os stakeholders – advogados, entidades da sociedade civil, população em geral – devem
ser convidados a discutir políticas de acesso à justiça, para aproximar o Judiciário das comunidades, maximizando a confiança que os sujeitos depositam nessas instituições, ao mesmo tempo em que se promove conscientização acerca da exigibilidade
jurídica dos direitos por intermédio de programas de educação
nas instituições de ensino, comunidades, Sociedades de Amigos do Bairro, entre outras.

4 MECANISMOS DE UNIFORMIZAÇÃO
Nesta seção destacam-se os principais instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro para uniformização da jurisprudência produzida nos Juizados Especiais, os
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quais não configuram precedentes no stricto sensu do vocábulo
no que se refere à sua utilização nos países de common law.
Compartilha-se da opinião de que a palavra “precedente” seja diferenciada de súmula e de tese oriunda de recurso
repetitivo e assunção de competência, reconhecendo ao mesmo tempo em que coerência e respeito à integridade implica
que cada caso deve influenciar e dele deve ser retirado princípio que oriente e seja seguido pelos demais tribunais e juízes,
de tal maneira que as decisões oriundas do STF e STJ constituam parâmetro normativo redutor de complexidade de uma litigiosidade repetitiva (STRECK; ABBOUD, 2016).
A essência da função jurisdicional consiste na solução de
conflitos concretos envolvendo sujeitos ou grupos, exercendo
certo grau de influência sobre os futuros julgadores, sugerindo
linhas de interpretação do direito, as quais caracterizam praxes
forenses capazes de produzir efeitos jurídicos, reconhecendo a
limitação quanto à alteração das faculdades, poderes ou ônus
das partes no processo (DINAMARCO, 2009).
A uniformização da jurisprudência foi prestigiada pelo
Novo Código de Processo Civil e enfatizou-se na exposição de
motivos o valor do princípio da segurança jurídica pela íntima
relação com o Estado Democrático de Direito e a proteção das
justas expectativas das pessoas, entendendo que as principais
alterações processuais objetivam a harmonização com a Constituição, sobretudo no que diz respeito a regras que induzem à
uniformidade e à estabilidade da jurisprudência, vez que a sua
dispersão produz intranquilidade social e descrédito do Judiciário (BRASIL, 2010).
O pedido de uniformização de interpretação de lei é cabível nos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais do
mesmo estado sobre questões de direito material, o qual é julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de um desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Ademais, quando a divergência for referente à lei federal ou
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a súmula do STJ a partir da aplicação do direito por Turmas de
diferentes estados, o julgamento acontece no STJ (BRASIL,
2009c).
Na Paraíba, o pedido de uniformização poderá ser processado como recurso (através de petição escrita, assinada por
advogado, contendo exposição das razões, com explicitação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, acompanhadas de prova da divergência), incidente
(proposto por qualquer juiz que proferir seu voto na Turma Recursal ou pela própria parte até a sustentação oral, ou ainda
pelo representante do Ministério Público até o início do julgamento) ou incidente de assunção de competência (pronunciado pela Turma de Uniformização, em razão da relevância da
questão jurídica, ou da necessidade de prevenir divergências
entre as Turmas, através de proposta do relator ou de qualquer
integrante da Turma Recursal) quando a Turma de Uniformização tiver sido instalada (TJ-PB, 2012).
O processo-modelo enquanto mecanismo para proferir
uma única decisão nos diversos casos em que se discute a mesma questão de fato ou de direito se insere nesse contexto, tal
como o IRDR no direito brasileiro. Em síntese, o procedimento tem início com pedido das partes, as quais demonstram a
existência de quantidade significativa de processos semelhantes sobre a mesma questão de direito, com risco de violação da
isonomia e segurança jurídica. O pedido é amplamente divulgado para que outros interessados possam participar. O incidente é apreciado pelo órgão indicado regimentalmente para
uniformização da jurisprudência. A tese firmada no incidente
deverá ser aplicada a todos os processos pendentes e futuros na
jurisdição do tribunal, conferindo ampla publicidade, com as
informações relativas disponíveis em banco eletrônico atualizado do tribunal (ALMEIDA, 2016).
Outro exemplo de uniformização ocorre no STJ em relação aos pedidos de indenização por danos morais e/ou materiais. Pesquisa realizada entre 2006 e 2007 com demandas relati-
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vas às relações de consumo bancárias notou que a quantia indenizatória foi mantida apenas em 20,5% dos acórdãos, com
condenação média equivalente a R$ 19.964,64, que não destoava da média encontrada nos outros recursos que compuseram
o banco de dados dessa investigação. Em 74,23% dos acórdãos,
por sua vez, o STJ optou pela redução do quantum indenizatório, percebendo que a diminuição dos valores entre a primeira
instância e aquela Corte é de 86% aproximadamente. Este conjunto de valores mostra a ausência de critérios definidos a nortear a tarefa de arbitramento judicial da indenização e consequentemente enorme discrepâncias dos valores obtidos com a
condenação judicial, o que afeta a segurança jurídica, além de
indicar a existência de uniformização para situações que cuidam de temas assemelhados, independentemente das circunstâncias particulares (ANTUNES, 2009).
Exemplo da instabilidade social e jurídica provocada pela
divergência das decisões nos Juizados Especiais, corroborando, desse modo, o ponto de vista que defende o equilíbrio entre
legalidade e princípios norteadores dessa instituição, ao invés
de optar por um em desfavor do outro.
Os precedentes podem ser considerados como uma prática de uniformização, na qual o contexto fático apresentado
explica sua semelhança com o caso objeto de julgamento, junto com isto a regra jurídica contida no precedente deve ser identificada (ratio decidendi) para verificar sua congruência social e
sistêmica. Entretanto, no Brasil ainda não se desenvolveram
mecanismos processuais para sua construção, pois os tribunais
tradicionalmente não fazem relato detalhado dos fatos, dificultando a comparação das circunstâncias fáticas. Nesse sentido,
o recente diploma processual civil enfatiza a importância da
fixação da tese ao passo que descreve as implicações da modificação do entendimento em relação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia enquanto
tendência normativa que apoia a uniformização da jurisprudência (ALMEIDA, 2016).
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A construção de uma jurisprudência racional e unificada, baseada em decisões disponíveis à consulta pública aparece
enquanto alternativa para harmonizar acesso à justiça, democracia e deliberação com os princípios informadores que motivaram a criação dos Juizados Especiais, de tal maneira que a
inovação desta instituição não acabe por transformá-la em espaço com nomenclatura diversa, porém com as mesmas dificuldades do sistema de justiça tradicional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Recurso Extraordinário 571.572 trouxe à tona o debate sobre o controle de legalidade nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Nos embargos de declaração, a Corte destacou a inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos Juizados Estaduais enquanto condição que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ e acentua o risco de manutenção
de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação
federal.
Assim, os embargos foram acolhidos para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação para fazer prevalecer até a criação da turma de uniformização dos Juizados Especiais estaduais, a jurisprudência do STJ na interpretação da
legislação infraconstitucional, isto é, para assegurar o controle
de legalidade nas decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o
que não é mais permitido desde março de 2016 quando a Emenda Regimental nº. 22 revogou a Resolução nº. 12/2009.
O núcleo da discussão sobre o controle de legalidade consiste no entendimento de que o STJ embora responsável pelo
exame da legislação infraconstitucional não pode apreciar recurso especial contra decisão proferida nos Juizados Especiais,
as quais são submetidas a sua instância revisora, as Turmas
Recursais, diferentemente do que ocorre no caso da Justiça
Federal.
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A proposta de criação da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais dos Estados e
Distrito Federal, organizada em projeto de lei de autoria do
STJ, é uma solução eficaz para o debate tratado neste artigo,
em razão da lacuna que impossibilita a uniformização de jurisprudência e o controle de legalidade, quer entre Turmas Recursais de um mesmo estado ou de estados diferentes, quer entre
as turmas de uniformização estaduais para assegurar a inteireza do sistema por intermédio de órgão de âmbito nacional com
a atribuição de garantir a uniformidade de interpretação com a
orientação adotada pelo STJ.
Nesse PL, o cabimento do pedido de uniformização refere-se à existência de divergência entre decisões proferidas por
Turmas Recursais ou turmas de uniformização sobre questões
de direito material. Ademais, as Turmas de Uniformização e
as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis precisam
renovar seus regimentos, constituindo momento adequado para
discussão pública com os stakeholders para aprimoramento e inovação institucional, a fim de seja possível ampliar o acesso à
justiça, aprimorar a prestação jurisdicional e garantir o controle de legalidade.
Este posicionamento se coaduna com a ideia da criação
de um Estatuto dos Juizados e da técnica do diálogo das fontes, com o intuito de preservar a coerência na atuação dessas
instituições, guiadas pela mesma orientação principiológica, realçando a expressão normativa desse sistema, para que se enxergue a viabilidade de unificar essas legislações.
Afinal, impedir o controle de legalidade das decisões proferidas pelas Turmas Recursais significa provocar incoerências
na interpretação do direito, criando potencialmente insegurança jurídica que obstaculiza o acesso à justiça e não pode ser
prescindida em um ordenamento jurídico que se considera democrático.
Na esteira da flexibilização da interpretação jurídica sublinha-se novamente a importância na convocação pública dos
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stakeholders para construção e debate acerca de procedimentos e políticas que ampliem o acesso à justiça, vez que todos
estão potencial e atualmente aptos a oferecer alternativas para
a interpretação, considerando-se as necessidades e as possibilidades da sociedade.
Vencer a dificuldade representada pelo questionamento
acerca de qual é o posicionamento racional e unificado de uma
Turma Recursal sobre um objeto específico ressalta a necessidade de uma jurisprudência coerente que demonstre o posicionamento das Turmas Recursais em consonância com o que é
decidido no restante do país, dessa maneira, espera-se que a
quantidade de processos resolvidos na autocomposição aumente, pela expectativa de um resultado que foi construído a partir
da aplicação sistemática das normas jurídicas.
A construção de uma jurisprudência racional e unificada, baseada em decisões disponíveis à consulta pública aparece
enquanto alternativa para harmonizar acesso à justiça com os
princípios informadores que motivaram a criação dos Juizados
Especiais, de tal maneira que a inovação desta instituição não
acabe por transformá-la em espaço com nomenclatura diversa,
porém com as mesmas dificuldades do sistema de justiça tradicional.
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tituída pela Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Disponível em: <http://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/
legado/legislacao/1775_Resolucao_Tribunal_Pleno_
72.2012.pdf>. Acesso em: 18 maio 2017.
(Footnotes)
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A Democratização do Acesso à
Justiça Paraibana por meio dos
Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania - CEJUSCS
DEMOCRATIZATION OF ACCESS JUSTICE OF
PARAIBA THROUGH THE JUDICIAL CENTERS FOR
CONFLICT RESOLUTION AND CITIZENSHIP –
CEJUSCS
JOSÉ OZIERIK MANGUEIRA MIRA
KLEYBER THIAGO TROVÃO EULÁLIO
MONICA LUCIA CAVALCANTI DE A. D. M.
NÓBREGA

RESUMO:
A Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado
dos Conflitos de Interesses, fazendo nítida menção de que os
Tribunais de Justiça do país estão vinculados à criação dos seus
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos – NUPEMEC, para que através destes se possa implantar novo modelo de justiça, promovendo a capacitação e
atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores, acerca das técnicas autocompositivas, apontando, ainda, que compete aos referidos Núcleos o apoio aos
seus Tribunais de origem para instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCS, a fim de
assegurar aos jurisdicionados o direito à solução dos seus conflitos pelas vias adequadas à sua natureza, bem como a desburocratização do acesso ao sistema judicial. Aqui se menciona-
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rá a realidade do TJPB nesta adequação às diretrizes do CNJ,
através da instalação dos seus CEJUSCS.
Palavras-Chave: Política Judiciária Nacional de Tratamento
Adequado dos Conflitos; Democratização; Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba; Nupemec; Cejusc.
ABSTRACT:
Resolution 125 of the National Council of Justice provides for
the National Judicial Policy for the Appropriate Treatment of
Conflicts of Interest, making clear mention that the Courts of
Justice of the country are linked to the creation of its Permanent Nuclei of Conflict Resolution Consensus Methods - NUPEMEC , so that through them a new model of justice can be
implemented, promoting the training and permanent updating
of magistrates, servants, conciliators and mediators, about selfcomposition techniques, pointing out that it is the responsibility of the said Nuclei to support their Courts of origin for installation of the Judicial Centers for Conflict Resolution and
Citizenship - CEJUSCS, in order to guarantee to the juridical
persons the right to the solution of their conflicts through the
appropriate ways to their nature, as well as the bureaucratization of the access to the judicial system. Here the TJPB’s reality
will be mentioned in this adaptation to the guidelines of the
CNJ, through the installation of its CEJUSCS.
Keywords: National Judicial Policy for the Appropriate Treatment of Conflicts; Democratization; Court of Justice of the
State of Paraiba; Nupemec; Cejusc.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo se pauta na implementação da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução
125, de 29 de novembro de 2010, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, com proeminência na eficácia
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC, enquanto fator eficaz de democratização da ordem jurídica local.
Ante a premente necessidade de estudo e compreensão
desta política de caráter permanente, que foi instituída para
uniformizar o acesso a uma ordem jurídica mais justa, eis que
surgiu em nós a intenção de contribuirmos para a sua melhor
compreensão, passando a enfatizar o tema através dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC,
do TJPB.
O Poder Judiciário passa por necessária transformação,
ante o seu elevado índice de demandas em processamentos,
buscando adequar todos os seus órgãos à quebra da cultura do
litígio, no intento de assegurar aos jurisdicionados do país o
direito à solução dos seus conflitos por meio de mecanismos
adequados ao caso, permitindo às partes a fugirem da cultura
da sentença, disseminando, desse modo, um novo sistema de
justiça, calcado na valorização das técnicas autocompositivas,
que já se enraíza fortemente pelas esferas estaduais, o que nos
viabiliza trabalhar aqui, como hipótese deste, a afirmativa de
que o TJPB vem democratizando a sua prestação jurisdicional
por meio dos CEJUSCS que já foram instalados por todo o
Estado.
Em sendo assim, este trabalho se justifica pela razão da
transformação que ocorre no Poder Judiciário e, seguindo os
mandamentos apresentados pela Res. 125 do CNJ, temos por
certo que ele importa, em igual valia, aos nossos legisladores,
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doutrinadores, juristas, operadores do direito, à classe acadêmica, aos que diretamente estão envolvidos no trabalho técnico processual e, sobretudo, à toda sociedade civil - uma vez que
todos os cidadãos, independentemente de qualquer condição a
seu favor, se encontram sujeitos a figurar em um dos polos processuais.
Temos, portanto, como objetivo deste trabalho em deslinde, apresentar a eficácia democrática de acesso à justiça que
vem sendo propiciada pelos Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania - CEJUSCS, enquanto implantação da
Política da Res. 125 do CNJ, no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.
Do ponto de vista metodológico apresentamos um trabalho de pesquisa qualitativa, no que se refere à sua abordagem,
concentrando-se a sua natureza como pesquisa aplicada, possuindo, ainda, este, natureza descritiva no que se refere ao seu objetivo e, por fim, no que tange aos procedimentos adotados, o temos como um trabalho de cunho bibliográfico e documental.

1. ASPECTOS GERAIS DE DEMOCRATIZAÇÃO
À LUZ DA POLÍTICA DA RES. 125 DO CNJ
NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA PARAÍBA
A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado
dos Conflitos, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça,
através da Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, impulsionou o Poder Judiciário Paraibano a seguir um novo modelo
de justiça que se busca incorporar no país. Em significante transformação, busca adequar todos os seus órgãos à quebra da cultura do litígio, no intento de assegurar aos seus jurisdicionados
o direito à solução dos conflitos por mecanismos adequados às
peculiaridades do caso, disseminando, ainda, a ideia de uma
justiça cidadã, fulcrada na valorização das técnicas autocom-
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positivas, que são, em suma síntese, meios que ofertam celeridade a resolutividade das demandas.
Quando falou em democratização do acesso à Justiça,
RUTCKEVISKI, (2002), categoricamente apontou:
A tentativa de trazer a função jurisdicional mais próxima ao
cidadão impõe a adoção de procedimentos diferenciados, simplificados, céleres e despidos de formalismo e da burocracia
de que se caracteriza o processo civil tradicional. A sociedade moderna exige procedimentos mais ágeis, adequados a
tutelar os direitos do jurisdicionado. A Justiça é hoje uma
instituição fora do nosso tempo. Nesta era de informação instantânea, das comunicações globalizadas, a justiça permanece sendo uma estrutura pesada e lenta, que não consegue solucionar os problemas das pessoas com suficiente presteza. O
maior problema enfrentado, hoje, pelo Poder Judiciário é a
morosidade de seus procedimentos.

Nesta linha de pensamento, é coerente dizer que a partir da criação do NUPEMEC, a Justiça Paraibana visa estimular, com muita ênfase, a cultura da conciliação e mediação, rompendo barreiras e contraindo promissoras parcerias
com o Poder Público e Universidades, firmando distintos convênios e realizando as mais diversificadas ações, tudo na intenção de propagar um novo ideal, consubstanciando que os
ganhos provenientes da autocomposição são imensuráveis
para todo o sistema jurídico, principalmente para que se vença a morosidade processual e oferte maior transparência na
prestação jurisdicional.
O trabalho dos integrantes do NUPEMEC do TJPB, desde o início da disseminação desta política que ganha força em
âmbito nacional e que tem como objetivo norteador tratar o conflito da forma adequada e alcançar a pacificação social, imbuiu,
ao longo dos dias, a nítida preocupação na instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC.
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A constante instalação destes centros, do litoral ao sertão do Estado, demonstra uma Justiça de primeiro grau sintonizada com o princípio da dignidade da pessoa humana, que
preza em garantir ao seu jurisdicionado o digno tratamento de
cidadão e, sobretudo, conceder–lhe o empoderamento para reflexão própria de que, por vezes, o seu conflito sequer deveria
ter chegado às portas do Poder Judiciário.
É de se dizer, também, que a instalação dos Centros vem
sendo considerada não apenas como fator de democratização
da prestação jurisdicional, mas como oportunidade de integração dos operadores do direito, dentre eles: magistrados, promotores, procuradores, advogados e serventuários da justiça,
protagonistas desta construção de justiça concatenada fortemente à faceta da cidadania.
Detalhar, aqui, a missão do TJPB na democratização da
sua prestação jurisdicional, sobretudo ao adequar-se aos ditames da Res. 125 do CNJ, com ênfase na instalação e funcionamento dos seus CEJUSCS, é o que pretendemos no desenvolvimento deste artigo.

2. NUPEMEC DO TJPB - FORMAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
Antes de adentrarmos aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania propriamente ditos, achamos por
bem situar o nosso leitor acerca da criação, composição e atribuições do NUPEMEC do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, visto que é através dos trabalhos empreendidos por
este setor que se instalam os Centros, os quais, conforme intitulado neste trabalho, ponderamos como a célula que nutre a
democratização do acesso à justiça.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais do TJPB
fora criado através da Resolução de nº. 28, de 13 de julho de
2011, revogada posteriormente pela Resolução nº. 13, de 15 de
abril de 2014, dando cumprimento ao determinado pelo Con-

326

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

selho Nacional de Justiça, adequando-se, por sua vez, à nova
vertente do sistema judiciário, com o objetivo de implementar
e desenvolver na Justiça Estadual o tratamento adequado das
demandas que se processam.
As resoluções de âmbito estadual acima apresentadas
versam exclusivamente sobre a implementação da política judiciária de solução de conflitos e desenvolvimento de ações para
criação e estruturação do NUPEMEC do TJPB, bem como dos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, ambas no intuito de fortalecer cada vez mais essa justiça estadual cidadã que se enraíza.
Hoje, o NUPEMEC funciona nas instalações do Prédio
do Tribunal de Justiça da Paraíba, possuindo sua Diretoria nas
pessoas do Des. Leandro dos Santos (Diretor Geral), assim
como dos Juízes Antônio Carneiro de Paiva, Bruno César Azevedo Isidro e Fábio Leandro de Alencar Cunha (estes Diretores Adjuntos).
Já coordenaram, também, os trabalhos do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da
Paraíba, as desembargadoras Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Maria das Graças Morais Guedes, gestões que
iniciaram a disseminação das práticas autocompositivas no
Estado da Paraíba.
Menciona, pois, a Res. 125 do CNJ, precisamente no seu
art. 7º1, que os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais
__________________
1

Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos
por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de
interesses, estabelecida nesta Resolução; II – planejar, implementar,
manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e
suas metas; III – atuar na interlocução com outros Tribunais e com os
órgãos integrantes da rede mencionada nos arts. 5º e 6º; IV – instalar
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a
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de Solução de Conflitos são compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na
área. A escolha dos integrantes do núcleo parte de ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante política interna, devendo obedecer apenas ao critério de preferência para os já atuantes na área da autocomposição.
Desde o início, a disseminação desta política visa construir essa nova justiça cidadã que se forma e ganha forças, tendo como objetivo basilar tratar o conflito da forma adequada e
alcançar a pacificação social.
Imperioso afirmar que o núcleo em comento se encontra
em dia com as atribuições que lhe são insculpidas nos incisos do
art. 7° da Resolução 125 do CNJ, especificamente no que se refere
ao planejamento, implementação, manutenção e aperfeiçoamento das ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas,
atuando, ainda, na interlocução com outros Tribunais, promovendo a capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores, bem como incentivando a realização de cursos e seminários sobre mediação e
conciliação e outros métodos consensuais, firmando, para tanto,
quando necessário, convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins da Resolução citada.
Dentro das atribuições do NUPEMEC, como já frisado
anteriormente, rememoramos que a este compete, à luz do que
cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; V
– promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos; VI – na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, criar e manter cadastro, de forma a
regulamentar o processo de inscrição e de desligamento; VII – regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores,
nos termos da legislação específica; VIII – incentivar a realização de
cursos e seminários sobre mediação e conciliação e outros métodos
consensuais de solução de conflitos; IX – firmar, quando necessário,
convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos
fins desta Resolução. Parágrafo único. A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao Conselho Nacional de Justiça.
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menciona o inciso IV do art. 7°, a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que concentram a
realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a
cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos. Dessa forma, consente deduzir que referidas unidades do
Poder Judiciário oportunizam a interferência de um terceiro facilitador à lide. Ademais, são instaladas no intento maior de oferecer uma prestação jurisdicional adequada as peculiaridades da
demanda, bem como provisionar celeridade aos que litigam.
Pinceladas tais considerações iniciais acerca do NUPEMEC, seguimos, agora, para o que nos propomos a abordar neste feito com maior proeminência, que se pauta na comprovação
de que a instalação dos CEJUSCS na justiça estadual paraibana
não permite somente a adequação do nosso Tribunal às diretrizes do CNJ, mas, sobretudo, a democratização do seu acesso.

3. CEJUSC – ESTRUTURA E FACETAS
Como se visualizou, disseminando a Política da Autocomposição dos Litígios ou como bem nomeiam, a Cultura da
Conciliação ou da Justiça Cidadã, o Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por meio do NUPEMEC, vem envidando
esforços na instalação de Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no escopo de ofertar maior
eficácia às determinações do CNJ, sobretudo no que tange ao
correto tratamento e resolução pacífica dos conflitos.
Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, nos termos do art. 8º da Res. 125 do CNJ: “são
unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis
pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação
e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores,
bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão”.
Quanto à sua composição, o art. 9º da Resolução acima
mencionada determina, ainda, que “os Centros contarão com
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01 (um) juiz coordenador e, se necessário, com 01 (um) adjunto, aos quais caberão a sua administração e a homologação de
acordos, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e
mediadores”.
Importante preocupação tida pela Res. 125 do CNJ, diz
respeito a clarividente demonstração da faceta cidadã que os
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania representam para a ordem jurídica, interligando a missão pré-processual e processual de tratamento dos conflitos a sua, também missão, de prestação de serviços de cidadania aos membros da sociedade civil – onde se revolve mais cristalina a percepção que temos sobre a democratização do acesso ao Poder Judiciário.
Desse modo, vislumbra-se que o art. 10 da Res. 125 do CNJ
fora extremamente cuidadoso ao dispor que cada unidade dos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania deverá
obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, de solução de conflitos processual e de cidadania.
Acreditamos que o dispositivo supracitado apresenta o
estilo cidadão dos Centros como a linha de empoderamento
que se deve oferecer aos jurisdicionados, no sentido que, ao
passo que os serviços de cidadania sejam disponibilizados por
essas unidades judicias, eleva-se o nível de conhecimento individual das pessoas, ao ponto de rescindir a própria cultura do
litigio e busquem, antes de demandarem litigiosamente, a resolução pacífica dos seus feitos, optando, em sendo o caso, pela
autocomposição pré-processual.
Por outro viés, a cidadania enquanto faceta de composição do CEJUSC, representa a tomada de uma série de medidas
voltadas para o acolhimento dos cidadãos, onde as pessoas se
sintam mais confiantes no Sistema de Justiça, com nítidos ganhos para todos que procuram o Judiciário, constituindo o que
entendemos por democratização da prestação jurisdicional, pois
o caráter cidadão dos Centros demonstra que estes atuam de
forma decisiva no que se refere à pacificação, transparência,
desburocratização e celeridade.
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Ainda, os trabalhos empreendidos pelos Centros de certa forma aproximam os jurisdicionados do Poder Judiciário, rompendo
a barreira de formalidade, ainda demasiadamente enraizada quando as pessoas menos esclarecidas se reportam a este poder.
Temos que nada remete de forma tão fiel ao conceito de
cidadão do que as próprias partes poderem evadir da decisão
eminentemente técnica e moldar, como solução das suas lides,
a decisão que reciprocamente entendam mais acertada. Em
outras palavras, a aplicabilidade dos métodos autocompositivos pelos Centros Judiciários permite às partes se enxergarem
como protagonistas da própria decisão judicial, fugindo da cultura da sentença emanada por um terceiro estranho ao tema.
No que se refere à atuação nos Centros Judiciários, temos, por expressa previsão legal, que neles poderão atuar, além
dos conciliadores e mediadores, responsáveis diretos para fazer os trabalhos fluírem, os membros do Ministério Público,
Defensores Públicos, Procuradores e/ou Advogados, conforme preconiza o art. 11 da Res. 125 do Conselho Nacional de
Justiça, o que propicia uma maior integração entre os terceiros
facilitadores e os operadores do direito.

4. A INSTALAÇÃO DOS CEJUSCS NO ESTADO
DA PARAÍBA E O NÍTIDO AVANÇO NA
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
Visto anteriormente que os CEJUSC possuem a faceta
da cidadania, alameda que canaliza a democratização da prestação jurisdicional, é de se mencionar que a instalação dos
Centros viabilizou para os jurisdicionados locais o melhor acesso ao sistema de justiça, aproximando-os do Poder Judiciário,
bem como oportunizando a resolução dos litígios da forma que
reciprocamente melhor atenda aos interesses das partes.
De acordo com CAPELLETTI, (1988, p.58) difícil é a
missão de definir o que realmente seja acesso à justiça.
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No entanto, para o autor, a expressão “acesso à justiça”,
embora reconhecidamente equivocada, pode ser conceituada
como “o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar os seus
direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado”.
Os Centros preenchem os requisitos de oportunizar aos
jurisdicionados a possibilidade de que estes manifestem as suas
reivindicações acerca dos seus direitos, assim como solucionem
as suas demandas sob o olhar do Estado-Juiz, que, por sua vez,
oportuniza a via de autocomposição para que os litigantes construam a melhor decisão para os problemas que os afligem. Dessa
forma, além da democratização, os envolvidos na demanda
assumem posição de destaque.
No pensamento de RUTCKEVISKI, (2002, p.05):
A justiça serve para determinar duas finalidades básicas do
sistema jurídico. O sistema deve ser igualmente acessível a
todos. Essa é a primeira finalidade básica. A segunda é a de
se produzirem resultados que sejam individuais e socialmente justos.

Assim, se bem observarmos os trabalhos desenvolvidos
nos Centros, sobretudo quando se busca garantir celeridade e
possibilidade de diálogo entre as partes, esses garantem eficácia ao princípio da isonomia, produzindo resultados individuais e socialmente justos, o que, segundo o autor, se determina
como finalidade básica do sistema jurídico.
O mesmo estudioso ainda menciona:
Dentre os variados fatores que impedem ou dificultam o efetivo acesso à justiça, entendida essa expressão na acepção
ampla de WATANABE, segundo a qual “haveria a preocupação com a questão da educação, com a orientação jurídica,
para as pessoas reconhecerem os seus direitos e agirem de
forma a melhor potencializa-los”, destacam-se os seguintes:
1. insuficiência de informações para reconhecimento e guar-

332

| Revista da ESMA –João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019

da de direitos 2. efetiva desigualdade das partes 3. fator tempo 4. fator psicológico 5. desconhecimento sobre a estrutura
burocrática do Estado. Tais fatores são comuns, em geral, a
qualquer nível de procura por justiça, seja ele judicial, administrativo, ou de cunho supraestatal. Tratando-se especificamente do acesso ao Judiciário, há outros empecilhos: 6. alto
valor dos serviços jurídicos em geral e judiciais em particular
7. legislação a respeito do tema defasada e lacunosa 8. postura conservadora do operador do Direito. RUTCKEVISKI,
(2002, p.07).

Observando bem os pontos tabulados na citação colacionada, temos que reconhecer que a instalação dos CEJUSCS
em muito contribui para saná-los em sua integralidade, indo
desde o oferecimento de informações ao auxílio do rompimento das posturas conservadoras dos operadores do direito.
Os Centros, por assim dizer, desmistificam a máquina
judiciária e viabilizam inúmeras benesses além das estampadas, para os que nela de algum modo estão inseridos.
Sobre a instalação dos Centros no Estado da Paraíba, através do NUPEMEC do TJPB, com realce no quantitativo do
jurisdicionado e Comarcas paraibanas em funcionamento, já
defendemos em trabalho monográfico o seguinte:
Para bem analisarmos a situação da justiça paraibana rememoramos que determinado Estado possui, em estimativa, uma
população de 4.025.558 habitantes, jurisdicionados estes que
estão distribuídos nas suas 223 cidades, que, por sua vez, estão divididas pelo TJPB em 78 Comarcas ativas, sendo-as,
atualmente, 39 (trinta e nove) de 1ª entrância, 34 (trinta e quatro) de 2ª entrância e 05 (cinco) de 3ª entrância. Atualmente,
esta Corte de Justiça possui espalhados por todo o Estado,
nas suas diversas Comarcas do Litoral ao Sertão, visando a
celeridade processual e desburocratização da Justiça Paraibana, (circunstância que nos leva a enxergá-lo como semente
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de pacificação e cidadania) quase três dezenas de Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUSC
instalados e em perfeito funcionamento, conforme informações extraídas do sítio conciliar do Tribunal de Justiça da
Paraíba. (MIRA, 2018, p. 69).

Delimitando ainda mais, desta feita adentrando à realidade das entrâncias da Justiça Estadual em estudo, fizemos
constar também naquele trabalho monográfico a seguinte informação:
A 3ª entrância, formada pelas Comarcas de Campina Grande, João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, oferece aos
seus jurisdicionados, em média de 1.523.824 pessoas, o tratamento adequado para os conflitos de interesse, haja vistas
possuir CEJUSC‘S instalados em toda a sua área de circunscrição. Importa frisar que as parcerias firmadas entre o Poder
Judiciário e as Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas), localizadas nesses grandes centros urbanos do Estado da Paraíba, contribuem para este avanço da implementação da Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, que rapidamente se propaga e fortemente se enraíza na
circunscrição da entrância mais elevada. É de se observar, também, que dentre as 35 Comarcas que compõem a 2ª entrância, apenas 08 possuem CEJUSCS instalados, sendo-as: Itabaiana, Sapé, Guarabira, Patos, Catolé do Rocha, Sousa,
Cajazeiras e Conceição (...). É de se compreender, então, que
na entrância acima mencionada, o Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba deve avançar na instalação de mais Centros, empreendendo os seus esforços para domínio de toda
aquela área, a fim de, assim como na 3ª entrância, oferecer a
todos os jurisdicionados daquele setor o que preceitua a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. (...) a situação torna-se bastante delicada
quando analisamos o setor da 1ª entrância de jurisdição do
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Estado, pois não há nenhum CEJUSC instalado naquela localidade, o que implica dizer que há grande quantidade de
jurisdicionados que não estão tendo o tratamento judicial
adequado para os seus conflitos. A entrância ainda não abraçada pela justiça cidadã que se forma no Estado representa a
quantidade de 39 de Comarcas, ou seja, a entrância com maior número de Comarcas ainda não possui nenhum CEJUSC
em funcionamento, o que significa informar que os jurisdicionados daquela localidade ainda não são, de nenhum modo,
assistidos pelos benefícios provenientes dos Centros Judiciários, o que, a nosso sentir, merece atenção especial do NUPEMEC. (MIRA, 2018, p. 69,70). O nosso estudo detalhou a
localidade em que os centros já se encontram instalados, ao
falar nas entrâncias da justiça local, bem como a nossa preocupação em suplicar para que essa benesse chegue, o mais
rápido possível, a todos os recantos do Estado da Paraíba.

Apesar de mostrarmos, pela citação colacionada, que
grande parte das comarcas ainda não possuem CEJUSCS instalados, tranquiliza-nos saber que, apesar disso, considerável
percentual da população paraibana já é detentora dos benefícios advindos do funcionamento dessas células que desburocratizam o sistema de justiça local.
Por oportuno, mencionamos naquele estudo:
Analisando o quantitativo de Comarcas existentes e transformando tal premissa em porcentagem, verificamos que apenas 17% das Comarcas do Estado da Paraíba são agraciadas
com Centros instalados e em funcionamento. Contudo, apesar desta primeira informação causar espantos, sob outra ótica de análise nos é permitido informar que quase a metade da
população do Estado da Paraíba já é beneficiada pelos serviços e dinâmicas de processamento dos conflitos com os Centros que já foram instalados pelo TJPB. Através do quantitativo populacional obtido pelos dados do Instituto Brasileiro
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de Geografia e Estatísticas – IBGE, comparados com o quantitativo populacional das Comarcas que possuem Centros instalados, podemos informar que o NUPEMEC do TJPB, desde a sua criação, conseguiu levar os benefícios propiciados
pelos CEJUSC‘S a quase metade da população paraibana.
Assim, em que pese o quantitativo advindo das Comarcas
instaladas nos levar a baixo índice percentual de CEJUSCS
instalados, temos que, o NUPEMEC, estrategicamente, instalou os Centros nas áreas mais habitadas do Estado e consegue, através disto, levar os benefícios do CEJUSC a quase a
metade da população paraibana, perfazendo um total de 48%
do jurisdicionado atendido. (MIRA, 2018, p.70-72).

Pois bem, tomando por base as informações acostadas sobre o trabalho desenvolvido pelo NUPEMEC ao longo dos anos,
prezando notavelmente pela constante instalação dos CEJUSCS,
se verifica a nítida transformação na Justiça Estadual, vez que,
desde as determinações do CNJ, por meio da publicação da Res.
125, o TJPB já alcançou quase metade dos seus jurisdicionados,
no que se refere ao oferecimento de um sistema menos burocrático para processamento das suas demandas.
Lado outro, o avanço da Justiça em estudo, que passou a
melhor valorar as técnicas autocompositivas, está rompendo
com o formalismo que é peculiar ao exercício da jurisdição,
desmistificando os serviços colocados em favor da sociedade e
alcançando, também, pela faceta da cidadania (inerentes aos
CEJUSCS) o empoderamento dos indivíduos, o que, indubitavelmente, caracteriza a democratização do acesso à justiça.
Em sendo assim, grande certeza já impera: a atuação conjunta desenvolvida pelos Centros Judiciais e os Juízos aos quais
estão vinculados resultam como fator de significativa contribuição aos que estão envolvidos na celeuma processual aguardando um fim útil ao seu drama.
Ao se falar em melhoramentos dos Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania temos por importante
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reforçar que as suas benesses são destinadas não apenas aos
jurisdicionados, mas aos operadores e aplicadores do direito de um modo geral. As benfeitorias se estendem indiscutivelmente a magistrados, representantes do ministério público, advogados e serventuários, pois todos, indiscutivelmente, com o Centro em funcionamento terão uma justiça mais
célere, transparente, desburocratizada e cidadã, possibilitando, ainda, a adequação da unidade judicial a qual estiver
vinculado aos ditames da Res. 125 do Conselho Nacional
de Justiça.
Por fim, os CEJUSCS representam acesso à Justiça, prestação de cidadania, celeridade processual, certeza da valoração do princípio da dignidade da pessoa humana e, especialmente, a esperança de um sistema mais dinâmico e atento às
entrelinhas do caso concreto.

5. CEJUSC FAZENDÁRIO ENQUANTO PROJETO
PIONEIRO NO ESTADO DA PARAÍBA
Em 10 de dezembro de 2018, o então vice-presidente do
Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito
da Silva, inaugurou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Fazenda Pública de João Pessoa (Cejusc Fazendário),
na sede do Fórum Cível da Capital. Desde a sua criação, o
Cejusc Fazendário da Capital é coordenado pelo juiz Antônio
Carneiro de Paiva Júnior, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa/PB.
Trata-se de um projeto piloto que tem o propósito de desafogar as Varas de Fazenda, área de grande volume processual, além de atender a Política Judiciária Nacional no tratamento adequado de conflitos, estabelecida pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
Segundo o desembargador João Benedito: “a Justiça avançou na conciliação pré-processual e, antes de se iniciar o pro-
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cesso, já chama as partes para um entendimento de forma a
evitar a judicialização de seus problemas”.
Especificamente sobre o CEJUSC Fazendário, fez saber
o magistrado acima citado:
“O jurisdicionado quer uma resposta rápida do Estado aos
pleitos que ele formula perante a Justiça. O que nem sempre
acontece, quando o processo já está formado. O Cejusc Fazendário, além de desafogar as varas, vai facilitar a vida da
municipalidade, do Estado e do cidadão, que está demandando com esses dois poderes. Essa interação de poderes para a
solução de conflitos interpessoais é da maior importância”.

Sobre o empenho do NUPEMEC para instalação do
CEJUSC Fazendário, que chama a nossa atenção com a presente abordagem neste trabalho, destacamos o que mencionou
o diretor adjunto do NUPEMEC do TJPB, Juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, vejamos:
“O Núcleo dá um passo importante na consolidação da política consensual, com a instalação e inauguração do Cejusc
Fazendário „Juiz Bonifácio Lobo . O Centro de Conciliação
deverá proporcionar maior rapidez na pacificação e solução
dos conflitos fazendários, visando a redução da judicialização entre as partes e, ao mesmo tempo, servirá de espaço para
a realização de estágio profissionalizante dos alunos regularmente matriculados no curso de Direito do Unipê”.

Denota-se que além da ideia pioneira de instalação de
um centro que cuide das matérias de competência da Fazenda
Pública, a fim de tornar mais célere a prestação jurisdicional
deste setor, determinado feito colaborou para o firmamento de
promissora parceria entre o Poder Judiciário Estadual com o
Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, pois como afirmou o magistrado, os trabalhos desta célula de pacificação se-
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rão empreendidos por estudantes do curso de Direito, propiciando aos envolvidos a oportunidade do estágio profissionalizante.
Acerca do pioneirismo, fez constar, também, o Diretor
Adjunto já mencionado:
“Nós estamos inaugurando um Cejusc pioneiro no Estado,
que tratará de uma nova relação entre a Administração Pública Municipal, no caso João Pessoa, e estadual com seus
administrados. Aqui, nós vamos juntar a Administração Pública e essas pessoas para tentar soluções mais breves”.

Pelas palavras mencionadas observa-se o entusiasmo dos
magistrados envolvidos, afinal, o projeto possui em sua essência aquilo que é inerente a todos os CEJUSCS, certeza de desburocratização, humanização da prestação de justiça e celeridade processual, tendo este, pela sua especialidade, o adicional
da aproximação entre a Poder Judiciário e a Administração
Pública.
No que tange ao funcionamento do Centro Fazendário,
que logo após a sua instalação procedeu-se com o seu funcionamento, destacou o seu Coordenador:
“Estamos tentando otimizar o andamento das ações que envolvem o interesse da Fazenda Pública, sobretudo aqueles em
que os cidadãos são acostumados a aguardar longo tempo
para que suas pretensões sejam resolvidas (...) A presença dos
profissionais da saúde, na maioria das vezes, resulta em soluções mais eficientes e satisfatórias, atentando-se para a necessidade de zelo, não só com a pretensão do cidadão, mas também pelo zelo aos recursos públicos”. (Júnior, Antônio, 2018).

Demonstrada a louvável ideia pioneira na justiça local,
que em muito facilita o trâmite das demandas de competência
da Fazenda Pública, expomos a nossa crença de que projetos

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

339

desta natureza devem continuar sendo incorporados no Poder
Judiciário.
Vemos este avanço de implantação do CEJUSC Fazendário como o primeiro passo para uma futura e melhor adequação
de oportunizar ao jurisdicionado conhecimentos sobre o uso das
vias autocompositivas ofertada pela Justiça Estadual.
CEJUSCS especializados, alicerçados nos institutos da
conciliação e mediação, já é o diferencial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nesta adequação aos ditames basilares
da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos
Conflitos proposta pelo Conselho Nacional de Justiça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sucintamente, concluímos que o TJPB está se adequando com a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos que, notadamente, é uma nova face que o Poder Judiciário Brasileiro se incorpora para desenvolver uma
prestação de atividade jurisdicional mais célere, acessível e democratizada para os seus jurisdicionados.
Entendemos que a política de caráter contínua versa sobre a facilitação do acesso à justiça, estando o poder judiciário
estadual em perfeita sintonia a esta ideia central, pois já se denota através das ações materializadas pelo NUPEMEC a preocupação relativa ao esclarecimento que se deve conferir, àqueles que se encontram aptos a se envolverem processualmente.
Mostrando, assim, que há modos mais simplificados para resolução dos seus problemas e que a decisão de tais pode ser, inclusive, moldada reciprocamente pelos envolvidos no contexto. Não há que existir para cada caso que quebra a inércia judicial, a necessária manifestação técnica do magistrado, tudo através dos trabalhos desempenhados nos CEJUSCS já instalados.
Em outras palavras, já é visível o empoderamento que
está sendo conferido pelo Judiciário Paraibano para decidir as
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próprias demandas àqueles que contribuem para o aumento da
litigiosidade brasileira ao socorrerem-se da via judicial para ter
as suas súplicas. Ou seja, democratizando-se o acesso para conter o aumento excessivo da litigiosidade.
Pelo que fora transcrito, desfecha-se também o entendimento de que este novo modelo autocompositivo de Justiça se
reveste com maior caráter de cidadania, ao passo que confere
às partes oportunidades para se resolverem, de modo prévio ou
durante o processo judicial, na intenção de assegurar a quebra
da morosidade no processamento dos feitos, tornando clarividente as três principais facetas do CEJUSCS, quais sejam, desempenho dos trabalhos pré-processual, processual e cidadão.
Na esfera do TJPB concluímos que a Política da Res. 125
do CNJ vem se desenvolvendo de modo bastante positivo ao
longo dos anos. As gestões que estiveram à frente do NUPEMEC desenvolveram, por sua vez, continuadas transformações
nas entrâncias da justiça estudada, variados projetos e parcerias, dando perceptível prioridade à instalação dos seus CEJUSCS.
Contudo, neste instante, achamos por bem reforçar alguns
pontos que, a nosso sentir, merecem melhor atenção pelo TJPB
neste instante de enraizamento de uma ordem jurídica mais
justa e democrática.
Primeiramente, tomando por base que a positiva experiência de instalação de CEJUSCS vem dando certo para desmistificação e democratização do acesso à justiça, acreditamos
que o TJPB deve empreender maiores esforços na implementação da política posta pela Res. 125 na 1ª entrância da Justiça
Paraibana, uma vez que esta necessita da adequação das suas
Comarcas as diretrizes do CNJ. O que poderá ser sanado, perfeitamente, se o NUPEMEC do TJPB mantiver mesmo foco
até então existente, procedendo com a contínua instalação de
CEJUSCS.
Cremos também na necessidade de instalar mais CEJUSCS, não apenas na 1ª entrância, mas em todas estas, no
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escopo maior de envolver toda a jurisdição estadual, ofertando
as benesses dos centros a todos os jurisdicionados do estado,
do litoral ao sertão.
Nesse momento, temos que é necessário o TJPB capacitar o maior número de voluntários para atuar como conciliador/mediador, sempre reciclando, através de cursos e capacitações, o conhecimento dos serventuários da Justiça (técnicos,
analistas, oficiais, assessores, etc.) acerca dos métodos autocompositivos, para que se desenvolva ainda mais essa democratização que enxergamos no sistema de prestação jurisdicional.
Em igual relevância, deve o NUPEMEC do TJPB ofertar prioridade a figura do magistrado, tornando dinâmico o seu
acesso ao núcleo para que aqueles o busquem na intenção de
ter o necessário apoio para instalação dos CEJUSCS nas suas
unidades judiciárias. Em outros termos, priorizar o juiz para
que, através dele, nasça a pacificação social em todos os recantos da justiça estadual. Afinal, a figura proativa do juiz incentiva o desenvolvimento das atividades e se apresenta como fator
determinante para consolidação desse novo modelo de justiça.
Buscar uniformizar o funcionamento dos CEJUSCS também é outro ponto que entendemos como necessário, o que
pode ser facilmente alcançado pelo TJPB, via NUPEMEC,
mediante, por exemplo, a publicação de um guia de orientações acerca da forma de instalação e funcionamento dos centros, dispondo, neste material de todo o caminho a ser percorrido pelo magistrado - desde a busca ao núcleo para informar do
interesse em instalar o centro até mesmo ao oferecimento de
modelos de despachos e decisões padrões.
Priorizar todas as ações que tenha o condão de fortalecer
a política da Res. 125 do CNJ no Estado da Paraíba é, ainda, a
nosso sentir, um dos pontos mais importantes que deve ser observado pelo Tribunal de Justiça a fim de tornar o acesso ao
poder judiciário local ainda mais democratizado.
Por fim, destacamos que o presente artigo não objetiva se
dispôs a esgotar a temática abordada, tendo em vista que a po-
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lítica estudada possui caráter permanente e se encontra em constante implementação no cenário nacional, bem como no recorte estudado. O tema analisado passa por contínuo processo de
assimilação e aperfeiçoamento, tanto na doutrina como na própria legislação, mas esperamos que esta contribuição possa ser
somada para pesquisas futuras, auxiliando os que se debruçarem sobre este tema.
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A influência da motivação no
cumprimento das metas estabelecidas
para os Cartórios Judiciais do Estado
da Paraíba
THE INFLUENCE OF MOTIVATION IN FULFILLING
THE GOALS ESTABLISHED TO THE JUDICIAL
OFFICES OF THE STATE OF PARAÍBA
KÊNIA SIMÕES DANTAS BARBOSA
ANA LÚCIA CARVALHO DE SOUZA

RESUMO:
O presente artigo versa sobre a Influência da Motivação no
Cumprimento das Metas Estabelecidas aos Cartórios Judicias
do Estado da Paraíba. Tem como objetivo, analisar a influência da motivação no cumprimento das metas, seja no ambiente
interno de trabalho (Cartórios Judiciais) ou externo (Tribunal).
Será que, em estando o servidor motivado, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB – também alcançará melhores
índices de desempenho com relação ao judiciário de outros estados da federação? Diante do momento difícil em que o TJPB
passa, em termos orçamentários, é possível manter os seus servidores motivados? Na busca de responder a essas indagações,
foram realizados estudos literários e coleta de dados entre os
servidores Técnicos, Analistas e Assessores efetivos de algumas Comarcas do Estado da Paraíba. Após o término desse
estudo foi possível concluir que o servidor do TJPB, apesar de
considerar que a remuneração é inadequada com a atividade
desempenhada e o volume de processos incompatível com o
número de servidores, são motivados, mantém uma boa rela-
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ção com o gestor da unidade judiciária e se sentem felizes com
o que fazem. Esse trabalho visa apresentar ao atual gestor do
Tribunal de Justiça propostas para manter de forma contínua,
a motivação dos seus servidores das unidades judiciais de todas as comarcas do Estado da Paraíba, sem impacto orçamentário e com isso, manter níveis mais elevados no ranking nacional do Poder Judiciário Estadual.
Palavras-chave: Motivação. Valorização. Servidor.
ABSTRACT:
This article discusses the influence of motivation in fulfilling
the goals established to the judicial Offices of the state of Paraíba. It aims to analyze the influence of motivation in achieving
the goals, whether in the internal work environment (Judicial
Offices) or external (Court). With the server motivated, will
the Court of Justice of the State of Paraíba – TJPB also achieve better performance rates in relation to the judiciary in other
states of the federation? Faced with the difficult moment that
the TJPB is going through, in budgetary terms, is it possible to
keep its servers motivated? In order to answer these questions,
literary studies and data collection were carried out among technical staff, analysts and effective advisors of some districts
of the State of Paraíba. After the end of this study it was possible to conclude that the TJPB server, despite considering that
the remuneration is inadequate with the activity performed and
the volume of processes incompatible with the number of servers, they are motivated, maintains a good relationship with
the manager of the judicial unit and feel happy with what they
do. This work aims to present to the current manager of the
Court of Justice proposals to continuously maintain the motivation of its servers of the judicial units of all the districts of
the State of Paraíba, without budgetary impact and thus, maintain higher levels in the national ranking of the State Judiciary.
Keywords: Motivation. Appreciation. Server.
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INTRODUÇÃO
Motivar pessoas no ambiente de trabalho não é uma tarefa fácil, em se tratando de servidor público, torna-se ainda mais
difícil. Como motivar o indivíduo que tem como certa a remuneração ao final do mês, independente da forma como trabalha ou do desempenho obtido? De acordo com Griffin e Moorhead (2015, p. 91) “Motivação representa um conjunto de
forças que leva as pessoas a se engajarem em algum tipo de
comportamento, mais do que qualquer outro comportamento
alternativo”. É possível estimular a motivação dos servidores,
mesmo diante da crise orçamentária pela qual passa o Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba?
O objetivo desse estudo é analisar a influência da motivação no cumprimento das metas estabelecidas pelo TJPB.
Todas essas indagações serão respondidas mais a frente,
após o estudo das principais teorias acerca do comportamento
organizacional, bem como, de resultados obtidos recentemente, através de uma pesquisa realizada junto a servidores Técnicos, Analistas e Assessores efetivos do tribunal, de algumas
comarcas do Estado da Paraíba.
De acordo com um dos primeiros pesquisadores acerca do comportamento humano no ambiente de trabalho, Frederick Taylor em “Principles of Scientific Managemente”
(1911), o trabalho era executado unicamente por recompensa financeira. Para ele, o ser humano se motivava exclusivamente por recompensas materiais (salário e demais formas
de bonificação pecuniária). Passado algum tempo, surgiu a
teoria do comportamento organizacional, onde o foco passou a ser o ser humano, tendo como primeiro influenciador
Elton Mayo, que, após coordenar um estudo com trabalhadores de uma fábrica da Wester Electric Company, no bairro de Hawthorne, em Chicago, EUA (1927) conhecido como
“A Experiência de Hawthorne” verificou que os servidores
buscavam não apenas melhorias salariais, mas melhores con-
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dições de trabalho e um ambiente satisfatório, contestando
assim as alegações de Taylor.
A sociedade brasileira tem evoluído bastante e, entre outros aspectos, a cobrança incisiva por justiça ao judiciário nacional, tem sido algo bastante recorrente. Como forma de atender a esse clamor da sociedade, foi criado o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, instituído pela Emenda Constitucional
nº 45 em 31.12.2004, como forma de dar transparência institucional e administrativa ao Poder Judiciário Nacional, acompanhando o cumprimento das metas que são instituídas anualmente aos Tribunais e ouvir as sugestões e críticas da população através da sua ouvidoria, constante no site
www.cnj.jus.br. Esse estudo visa apresentar ao TJPB sugestões de como manter os servidores motivados, em suas unidades de trabalho, sem que para isto precise impactar o orçamento do Tribunal.

1. PRINCIPAIS TEORIAS A RESPEITO
DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
A Teoria Comportamental da Administração ou Teoria Behaviorista levou à administração um novo modelo em
termos de gestão, onde o ser humano passou a ser o foco
da organização. Passou-se a perceber que era necessário conhecer as necessidades do trabalhador para, após análise
do seu comportamento buscar melhorar a qualidade de
vida, as relações interpessoais, o ambiente de trabalho, buscando motivá-los e, consequentemente ter um aumento da
produtividade.
De acordo com Maslow (1943), em sua Teoria das Necessidades, existem cinco necessidades que precisam ser alcançadas pelo ser humano para que ocorra a motivação. Antes, é
necessário o indivíduo identificar qual a necessidade que precisa suprir para saber qual a que precisa buscar. São elas:
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-Necessidades básicas (fisiológicas): são as principais do
ser humano, como respirar, repousar e se alimentar que, sem
elas, o indivíduo adoece e morre.
-Necessidades de segurança: é a busca da estabilidade,
proteção contra a ameaça ou privação de segurança financeira,
de saúde ou familiar.
-Necessidade Social: está ligada a aceitação do indivíduo
pela sociedade, são as amizades, o amor e a base familiar.
-Necessidade de status e estima: acontece quando o indivíduo é reconhecido como uma pessoa competente, com autoconfiança, respeitado e aprovado pelas pessoas ao seu redor,
tem prestígio e consideração.
-Necessidade de auto realização: trata-se da necessidade
mais elevada do ser humano. Ocorre quando este, usando o
seu máximo potencial, tem a certeza que está fazendo o melhor com as suas habilidades e supera os desafios.
Para Herzeberg (1959), conhecido pela Teoria dos Dois
Fatores, dois são os fatores que influenciam no comportamento dos trabalhadores em seu local de trabalho: O Fator Higiênico (extrínseco) e o Fator Motivacional (Extrínseco). Segundo
ele, os extrínsecos são os que ocorrem dentro do ambiente de
trabalho, mas não são controlados pelo indivíduo, como o salário, bonificação, promoção, dentre outros. Estes fatores, por
si só não geram a motivação, mas se retirados, podem causar
um descontentamento, frustação ou até mesmo desmotivação.
Já o fator motivacional (intrínseco) são os que podem ser controlados pelo indivíduo, pois trata-se de algo subjetivo, que faz
com que ele sinta satisfação com o cargo que desempenha, promovendo uma sensação de crescimento pessoal e realização.
Mc Gregor (1960) argumenta que há estilos diferentes de
administrar, um com base na Teoria Tradicional, a quem chamou de Teoria X e uma mais moderna, baseada no Comportamento Humano, denominado de Teoria Y. Para ele, de acordo
com a Teoria X, o indivíduo é apenas um meio para atingir a
produção, onde a administração foca apenas no interesse eco-
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nômico, onde as pessoas evitam trabalhar ou trabalham apenas o mínimo possível e, exclusivamente, por recompensa salarial ou material. Ao contrário dessa teoria, a Teoria Y tem uma
visão de administração com foco no comportamento humano,
entendendo que o trabalho pode ser uma fonte de motivação,
quando realizado de forma voluntária ou fonte de punição,
quando feito por obrigação. Por essa razão, é considerada mais
dinâmica, democrática e inovadora, pois delega responsabilidades aos trabalhadores, descentralizando decisão e permitindo que estes dirijam suas atividades e assumam os riscos dela
decorrentes. Por essa teoria o sistema anterior de avaliação é
substituído pela auto avaliação.
Conforme Griffin e Moorhead (2015, p. 105) “A Teoria
das Expectativas sugere que as pessoas são motivadas por quanto
querem alguma coisa e por quanto acreditam que vão consegui-la”. É considerado o modelo mais complexo e moderno de
motivação, tendo como base a Expectativa para o Esforço-Desempenho, onde o trabalhador tem a perspectiva de que o seu
esforço levará ao desempenho pretendido e a Expectativa do
Resultado-Desempenho, onde o indivíduo tem a perspectiva
de que o seu desempenho produzirá resultados, que é tudo aquilo advindo do desempenho.
A esse resultado são atribuídos valores e dependendo do
valor (grau de valência) que o trabalhador atribui ao resultado,
a valência será positiva e tornará algo atrativo ao funcionário.
Do contrário, mesmo se o resultado for positivo, mas o trabalhador não atribuir uma valência positiva (algo intrínseco) não
será atrativo. Assim, se um funcionário tinha a necessidade de
folga para ficar mais tempo com sua família e, ao obter excelente desempenho na realização de suas atividades recebeu uma
bonificação ao final do mês, isso não provocará uma motivação, pois não supriu a sua necessidade que era a folga, ou seja,
o grau de valência que atribuiu a esse resultado foi baixo.
Para Baldwin, Bommer e Rubin (2015), quando a expectativa é alta, o trabalhador acredita que, em se esforçando, po-
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derá obter o resultado desejado, pois tem conhecimento, habilidades e capacidade para realizar o trabalho. Do contrário,
quando a expectativa é baixa, acredita que não adianta se esforçar pois ninguém conseguirá atingir o resultado pretendido
pela organização.
Como forma de corroborar com o que já foi exposto durante o estudo literário acerca do tema objeto desse trabalho,
nos utilizamos do resultado da Barbosa (2019) que foi aplicada
durante um trabalho de conclusão do curso de pós em Gestão
Cartorária Judicial, promovida pela ESMA - Escola Superior
da Magistratura do Estado da Paraíba (2018/2019), intitulado
“A Influência Motivacional no Cumprimento das Metas Estabelecidas para os Cartórios Judiciais do Estado da Paraíba”,
cujos resultados podem ser encontrada nos arquivos da gerência acadêmica da Esma.

2. METODOLOGIA
Por intermédio da ESMA, através da gerência de formação acadêmica, foram enviados questionários de pesquisa para
todas as Comarcas do Estado da Paraíba, através do sistema de
comunicação interna (malote digital), onde 19 (dezenove) Comarcas atenderam à pesquisa, sendo estas de 1ª entrância (Sumé,
Malta e Juazeirinho), 2ª entrância (Queimadas, Patos, Santa
Luzia, Araruna, Rio Tinto, Catolé do Rocha, Monteiro, Pombal, Solânea, Areia, Ingá, Princesa Isabel e Souza) e 3ª entrância (Cabedelo, Santa Rita e João Pessoa), representando 24,35%
do total de Comarcas, onde 66 (sessenta e seis) servidores (Analistas, Técnicos e Assessores efetivos) responderam ao questionário enviado.
O questionário foi divido em três partes, a primeira teve
como objetivo identificar o Perfil socioeconômico do servidor,
contendo 11 (onze) perguntas do tipo: sexo, idade, cartório onde
trabalha, cargo, escolaridade, tempo de trabalho no TJPB, tem-
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po em cartório, tempo no cartório atual, você gosta do que faz,
o seu trabalho lhe motiva e, por último, em qual faixa salarial
se enquadra, levando em consideração o vencimento acrescido
do auxílio alimentação e saúde?
Na segunda parte do questionário, se buscou verificar a
Relação entre o Servidor e o Cartório onde trabalha, onde foram feitas 08 (oito) indagações como: o seu trabalho é reconhecido em seu cartório atual, as metas estabelecidas pelo gestor
da unidade são transmitidas de forma clara, os servidores fazem parte desse planejamento, há reuniões de acompanhamento
e avaliação, você se sente parte do processo para o alcance das
metas, a quantidade de servidores no cartório é compatível com
o volume de processos, as relações interpessoais dentro do cartório são satisfatórias e, há uma boa relação entre os servidores
da unidade e o gestor?
Na terceira e última parte se buscou verificar a relação
entre o Servidor e o Tribunal de Justiça, onde foi perguntado o
seguinte: você conhece a Missão e Visão do TJPB, a sua remuneração é compatível com o cargo exercido, você acha importante o papel do Líder na condução da equipe para o alcance
das metas e, como última pergunta do questionário e de fundamental importância para este trabalho - o que lhe motiva? Onde
os servidores tinham de responder ser era o salário, o ambiente
de trabalho ou o reconhecimento.

3. RESULTADOS
Com Relação ao Perfil Socioeconômico do servidor:
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Relação entre o Servidor e o Cartório:
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Relação do Servidor com o Tribunal de Justiça

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Herzberg (1959), vários são os fatores que influenciam no comportamento motivacional do indivíduo. Há os fatores que não motivam, mas condicionam o indivíduo a um determinado comportamento, chamado de fatores extrínsecos ou
higiênicos, que apesar de não promoverem a motivação, se retirados, podem promover o desestímulo ou até mesmo frustração ao trabalhador e os fatores intrínsecos ou motivacionais,
que decorrem da formação da nossa personalidade, através das
experiências e sentimentos adquiridos ao longo da vida.
Por este motivo (intrínseco) é que cada pessoa reage de
forma diferente diante da mesma situação, seja no ambiente
organizacional ou fora deste. Alguns respondem de forma motivada e sentem até mesmo desafiados a atingir determinada
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meta, enquanto outros sequer se sentem motivados em agir por
achar que não vão conseguir. Assim, enquanto um tem uma
expectativa positiva quanto ao resultado ou meta pretendida,
outro sequer se esforça ante a certeza de que não conseguirá
realizá-lo.
A esse respeito, Griffin e Moorhead (2015), através da
Teoria da Expectativa, dizem que o indivíduo se motiva de acordo com o que ele quer e acredita que poderá consegui-lo. Dessa
forma, só haverá esforço por parte do funcionário se ele perceber que, ao se esforçar terá um desempenho eficaz e como consequência um resultado positivo. A depender do valor que este
resultado trará para si, ocorrerá a motivação ou não.
O sistema de recompensas é um meio bastante eficaz para
influenciar no processo motivacional. Ainda de acordo com
Griffin e Moorhead (2015), de acordo com as necessidades da
organização, a recompensa é uma forma eficaz de atrair, manter e motivar os empregados.
Outro fator relevante na influência motivacional é inserir
o servidor de forma não simbólica, mas efetiva, nas tomadas
de decisões que interfiram nos interesses destes e da organização, promovendo assim o sentimento de estima e valorização.
A utilização efetiva do Banco de Talentos por parte do
Tribunal, também é uma alternativa bastante interessante do
ponto de vista motivacional, por mostrar que a instituição reconhece e valoriza os seus “talentos”.
Assim, apontamos como sugestão para o gestor do TJ/
PB, como forma de manter ou buscar a motivação dos seus
servidores:
• A participação efetiva (não simbólica) dos servidores
nas tomadas de decisões que representem interesse destes ou
da instituição;
• A utilização de folgas, como sistema de recompensas;
• A aplicação efetiva do Banco de Talentos.
Desta forma, temos que o presente trabalho demonstrou
ser possível o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba buscar
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influenciar o comportamento motivacional de seus servidores,
de forma contínua, sem o impacto financeiro e orçamentário
para tal.
A pesquisa de campo foi de suma importância para este
trabalho, pois através dos resultados obtidos restou comprovado na prática o que já era apontado nas teorias, ou seja, o trabalhador não se motiva apenas por questões financeiras e materiais, como apontava Taylor (1911) na sua teoria científica da
administração, mas por outros fatores como o ambiente de trabalho e outras condições sociais, já apontado por Mayo (1945).
Após realizarmos a confrontação do estudo literário com
o resultado da pesquisa de campo, ficou comprovado que o servidor do TJPB é motivado, gosta do que faz e mantém uma boa
relação com o gestor da unidade judiciária; todavia, apontam
que o salário é inadequado com a atividade exercida e o volume
de processos é incompatível com o volume de servidores.
Desta feita, podemos considerar que a resposta ao nosso
problema foi alcançada pois, em se tratando do TJPB, como a
maioria dos servidores são motivados, influenciam diretamente no resultado satisfatório que o TJPB se encontra no ranking
das metas nacionais diante do poder judiciário de outros estados da federação.
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Teoria dos Sistemas Sociais:
Os benefícios do Projeto Digitaliza
no Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba
THEORY OF SOCIAL SYSTEMS: THE BENEFITS OF
THE DIGITALIZA PROJECT IN JUSTICE COURT IN
THE STATE OF PARAÍBA
RAPHAELLA VIANA SILVA ASFORA
LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA

RESUMO:
A Teoria dos Sistemas Sociais abrange os aspectos contemporâneos acerca da Sociedade, Estado, Economia e Direito, além
das suas respectivas construções sociológicas, sobretudo em
relação à uma perspectiva interdisciplinar existente entre a Economia e o Direito. Através do acoplamento estrutural e a observação do sistema econômico vigente, face às novas tecnologias de informação no contexto da justiça brasileira. Um notável exemplo desta realidade é o Projeto Digitaliza, uma importante ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), que tem logrado êxito e vem avançando em várias Comarcas paraibanas. Com um total estimado de
74.478 processos físicos para o eletrônico (PJe). Dentre os quais
cerca de 55 mil foram no Fórum Cível de Mangabeira em João
Pessoa e no Fórum Affonso Campos de Campina Grande.
Objetivo Geral: Analisar os benefícios do Projeto Digitaliza
no contexto do Tribunal de Justiça da Paraíba. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica (literatura especializada sobre este tema)
e Pesquisa documental (análise de textos normativos). Resul-
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tados: De acordo com a Gerência de Projetos do TJPB desde
2018, graças ao Projeto Digitaliza, já foram 106.166 processos
físicos inseridos na Plataforma PJe, sendo que o número de
60.289 (57%) ativos no período de fevereiro a junho de
2018.Considerações Finais: O Projeto Digitaliza corresponde à uma boa prática efetivada com resultado positivo, sendo
uma grande contribuição do Ato da Presidência do TJPB que
funciona de forma inovadora, cujas atribuições do Poder Judiciário Estadual possam em breve tramitar unicamente no PJe.
Principalmente de modo a minimizar tarefas manuais, eliminar problemas com o transporte e extravio de autos processuais, além de possibilitar a unificação de procedimentos internos e também ao economizar recursos, assim inseridos neste
cenário de constante avanço das novas tecnologias de forma
universal.
Palavras-chave: Teoria dos Sistemas Sociais. Projeto Digitaliza. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
ABSTRACT:
The Theory of Social Systems covers contemporary aspects of
Society, State, Economy and Law, in addition to their respective sociological constructions, especially in relation to an interdisciplinary perspective between Economy and Law. Through
the structural coupling and the observation of the current economic system in relation to the new information technologies
in the brazilian justice context. A notable example of this is the
Digitaliza Project, an important tool developed by the Court
of Justice in Paraíba (TJPB), which has been successful and
has been advancing in several regions of Paraíba. With an estimated total of 74,478 physical processes for the electronic (PJe).
Of which about 55 thousand were in the Civil Forum of Mangabeira in João Pessoa and in the Forum Affonso Campos in
Campina Grande. General Objective: To analyze the benefits
of Digitaliza Project in the context of the Court of Justice in
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Paraíba. Methodology: Bibliographic research (specialized literature on this topic) and Documentary research (analysis of
normative texts). Results: According to Project Management
of the TJPB since 2018, thanks to Projeto Digitaliza, 106,166
physical processes were already inserted in the PJe Platform,
of which 60,289 (57%) were active in the period from February
to June 2018. Conclusion: The Digitaliza Project corresponds
to a good practice carried out with positive results, being a great contribution of the TJPB Act of Presidency that works in an
innovative way and that the attributions of the State Judiciary
Power can only be processed in the PJe in order to minimize
manual tasks, eliminating problems with transportation and loss
of procedural documents, in addition to enabling the unification of internal procedures and saving resources in this scenario
of constant progress of new technologies in a universal way.
Keywords: Theory of Social Systems. Digitaliza Project. Justice Court in State of Paraíba.
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INTRODUÇÃO
A expressão Teoria dos Sistemas Sociais em pleno Século XXI remete à uma ideia de interdisciplinaridade entre a Sociedade, o Estado, a Economia e o Direito, assim inseridos no
atual cenário de globalização. Para estimular o aperfeiçoamento e a formulação de novas estruturas políticas, modelos de regulação e controle administrativos, além de novas estratégias
jurídicas através das ferramentas digitais, coma finalidade de
proporcionar celeridade nas atividades do Poder Judiciário da
atualidade.
Por sua vez, sistema econômico vigente decorre dos mecanismos de auto-reprodução, os quais se realizam paralelamente à manipulação das instabilidades que podem ocorrer nos
ambientes interno e externo no contexto organizacional e tecnológico.
No entanto, a complexidade dos referidos ambientes indicam simbolicamente os níveis de limitação ou expansão do
valor agregado que, por conseguinte, poderá recair nos preceitos do planejamento econômico nacional. Nas atuais rotinas
corporativas e também na seara jurídica, o ato de planejar assume a qualidade de operações racionais, que permanecem à
disposição das estruturas econômicas, de acordo com as projeções de pagamento em relação às instabilidades dos sistemas
econômico, político e social.
Ademais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, o ambiente tem a possibilidade de recomendar os esquemas de racionalidade das atividades processuais, seja para
o cumprimento das finalidades processuais, além da reintrojeção da unidade da diferenciação entre sistema e ambiente. Neste
contexto, a interdisciplinaridade entre a Economia e o Direito
podem ser associadas às ideias acerca da Teoria dos Sistemas
Sociais sob a perspectiva de Talcoot Parsons e Niklas Luhmann.
Entretanto, o conceito de sistema relacionado à Economia e ao Direito, centraliza-se no limiar da capacidade de co-
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municação das decisões jurídicas. Portanto, ao observar a realização do direito a uma tecnologia de decisão, uma vez que
propõe um rompimento com o discurso jurídico tradicional
voltado ao escalonamento de regras ou textos normativos, para
uma nova perspectiva de celeridade processual mediante às
novas tecnologias.

1. TEORIA DOS SISTEMAS SOCIAIS:
O PENSAMENTO DE TALCOOT PARSONS
E NIKLAS LUHMANN
Historicamente, sob a perspectiva da Economia e do Direito, a sociedade em plena era digital vem caminhando em
busca de padrões inovadores de interação, bem como a influência do comportamento econômico e organizacional, também
presente no contexto do judiciário pátrio. No tocante ao Novo
Institucionalismo, termo pertinente à Teoria dos Sistemas Sociais, a interação social continua com o status de abrir caminhos para uma comunicação que possa ser eficiente e que venha a reconhecer a importância dos sistemas sociais que possam promover o crescimento econômico e também a celeridade processual.
Todavia, é essencial uma bifurcação da Economia e do
Direito sob o viés da sociologia, a qual permite a divisão entre
o pensamento dos Teóricos da Ação e os Teóricos da Estrutura, também sob a ótica das Teorias da Micro e da Macro Teorização. Diante deste cenário, emergem a importância do pensamento atemporal de Talcott Parsons, que precisamente desde a
Década de 30 vem a vivenciar uma espécie de atualização teórica a partir da visão contemporânea de Niklas Luhmann.
De acordo com PARSONS (1951, p. 12) e o seu respectivo conceito de Teoria Voluntarista da Ação, há uma articulação e posterior discussão da ordem social de Émile Durkheim
nas investigações sociais de Max Weber, especialmente em tor-
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no da ação social, ou seja, uma gama de novas propostas de
uma teoria estrutural e individualista para uma análise completa do sistema social.
Contudo, ambas as abordagens de Talcott Parsons e de
Niklas Luhmann definem um desafio. Principalmente nos dias
atuais, onde o poder de decisão se torna ainda mais importante, sobretudo no processo de transição de informações e dados
processuais no estado físico para o virtual, que atestam mais
praticidade e celeridade nos sistemas operacionais do Poder
Judiciário, em especial no contexto do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba.
Destaque mais uma vez a para as ideias de Talcott Parsons
ao ter a iniciativa de propor a base teórica estrutural-funcionalista, uma vertente sociológica americana que se tornou dominante em boa parte do século passado, legando frutos até hoje. Seu
pioneiro e atemporal trabalho, The Sctructure of Social Action
(1937), sendo esta uma releitura da sociologia européia na apresentação de empreendimentos teóricos convergentes entre a Economia e o Direito, cada vez mais evidentes nos dias atuais.
Ao longo do tempo, o pensamento de Talcoot Parsons é
marcado pelo desenvolvimento das ideias relacionadas ao equilíbrio e integração, devidamente contemplada pela Teoria dos
Sistemas Sociais, que segundo SOROKIN (1969, p.400), proporciona mudanças nas condições externas de um dado sistema social e funcionam como um fator exógeno de mudança
interna.
Conforme o ideal de Parsons (1951, p. 42), a integração
de um conjunto de padrões valorativos comuns com a estrutura de disposições necessárias das personalidades constituintes
é o fenômeno principal das dinâmicas dos sistemas sociais.
Ademais, destaque para um sistema analítico que vem a subdividir em outros quatro subsistemas, ditos sociais, culturais, de
personalidade e a integração, os quais correspondem à uma
manutenção dos padrões, realização das metas e a plena eficiência dos organismos sociais.
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Em contrapartida, há o pensamento de Niklas Luhmann,
que desenvolve uma Teoria dos Sistemas para monitorar uma
investigação mais ampla, sobretudo em relação à cibernética e
à biologia, a partir de uma compreensão de uma determinada
célula que promove uma inversão no viés teórico e direcionando a sociedade por diferentes destinos e muito além das ideias
de Talcoot Parsons.
Para Luhmann (1996, p. 36) trata-se de um processo que
faz com que surja a história como diferença no tempo da realização e no plano das operações próprias do sistema não há nenhum contato com o entorno. Ou seja, um sistema social precisa
completar suas devidas variáveis pertinentes à ação e a combinação das funções necessárias à sua respectiva reprodução.
Atualmente, um sistema jurídico deve ter o intuito de saber dimensionar e ceder espaço ao construtivismo operacional,
onde a economia e o direito possam protagonizar trocas recíprocas entre os seus respectivos sistemas, uma vez que seu devido acoplamento estrutural deve permitir o desenvolvimento
da sociedade, face aos constantes avanços das novas tecnologias no Poder Judiciário brasileiro e a sua evolução em termos de
eficiência e celeridade processual.

2. INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE A SOCIEDADE,
O ESTADO, A ECONOMIA E O DIREITO
A compreensão da complexidade da Teoria dos Sistemas
Sociais é necessária uma notável interdisciplinaridade entre o
Estado, o Direito, a Economia e a Sociedade, mediante aproximações metodológicas entre a Economia e o Direito, especialmente, por certa demanda de referências sobre o processo de
construção social e racional da Teoria dos Sistemas sob a perspectiva de Talcoot Parsons e Niklas Luhmann.
A ideia da evolução dos conceitos de Economia, Direito,
Estado e Sociedade, a princípio, consiste no emprego de poder
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nas relações sociais e políticas, sobretudo no procedimento
operacional, acoplamento estrutural, observação do sistema
econômico e a observação do sistema jurídico, uma vez que o
sistema e o ambiente possuem uma relação ortogonal e produz
cognitivamente prestações simbólicas que são devidamente
acolhidas nas operações internas que especificam os sistemas
sociais.
Consoante Robbins (1999, p.12), o comportamento humano é uma relação entre fins e meios escassos com usos alternativos. Para tanto, deve haver uma relação de vínculos entre o
sistema e o ambiente, uma vez que o sistema deve ter operacionalidade e uma medida de percepção cognitiva que lhe abre a
relação com outro ambiente. Mediante à observação do Sistema Econômico, há um fechamento operacional que dita a diferenciação funcional da Economia e do Direito e as suas prestações com o ambiente.
Portanto, a comunicação da Economia com o Direito vem
a proporcionar um sentido da circulação de valores, a partir de
uma construção simbólica com um parâmetro empírico-racional para uma observação sociológica do risco econômico.
ABRAMOWAY (2004, p.25) evidencia esta relação como uma
grande virada cognitiva, um destacado papel conferido à incerteza e também as limitações na capacidade racional do ser humano, além da adoção de modelos mentais, assim partilhados
pelos atores.
No Mundo do Direito Econômico, há a relevância da
Metodologia Estrutural Funcional da Construção Jurídica, assim delineada pela verdade, paradoxo e complexidade. Além
do discurso lógico, sistemático e persuasivo. Conforme Münch
(1999, p. 184), para cada função teria a presença dos sistemas
particulares pelos processos e estruturas e por meios gerais que
controlam tais processos.
Pela perspectiva da dogmática e da zetética, há o uso da
razão e do descobrimento face a interdisciplinaridade entre a
Economia e o Direito. Uma vez que o Direito da Sociedade
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reproduz uma própria unidade e se orienta para a redução da
complexidade do ambiente. Portanto, há um padrão comunicativo que se erguem as condições necessárias ao sistema da
dogmática jurídica, a argumentação e a interpretação do Direito.
Segundo NAFARRATE (1993), o sistema opera sempre
reduzindo possibilidades e selecionando ruídos do entorno e
dotando-os de sentido. No momento em que é possível incorporá-los aos seus processos internos, assim dentro de um determinado ambiente. No entanto, a sociedade se abre cognitivamente e se move no sentido operacional que resulta na decisão
judicial e pela busca na excelência dos serviços prestados com
o auxílio das novas tecnologias inseridas no contexto jurídico.
Entretanto, o sistema jurídico contemporâneo corresponde a uma linguagem operacionalizada dentro de uma ambientação de ideias ditas imateriais, que posteriormente, se tornam um
produto de operacionalidade do sistema numa constante observação de primeira ordem ao assimilar novas ideias e ao agilizar
uma dinâmica de recursos, de acordo com as normas e princípios que tornam o ambiente com destaque no sistema global.
Todavia, deve prevalecer a condição de um conteúdo referencial, assim relativo à integração intersistêmica entre as searas econômica, jurídica, política e social. Diante de um pensamente estrutural presente no Direito Econômico, Economia
da Sociedade e o Direito da Sociedade. A partir da premissa de
que o discurso presente deve ser construído pela lógica e pelo
pensamento científico.
Na era digital, deve haver uma ressignificação da linguagem, para o alcance do processo comunicativo semântico e
operacional que proporcione uma abertura cognitiva das prestações simbólicas num determinado ambiente. De acordo com
BARALDI (1996, p. 62), além da sociedade, todo sistema parcial pode observar outros sistemas parciais. Apesar de que se
refira primariamente às exigências de funções nas relações da
sociedade, todo sistema parcial deve também ter em conta as
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contribuições nas relações de outros sistemas parciais, todos de
acordo com os preceitos da Teoria dos Sistemas Sociais propostas pelas ideias de Talcoot Parsons e posteriormente por
Niklas Luhmann.

3. O PROJETO DIGITALIZA: ACOPLAMENTO
DO DIREITO E DA ECONOMIA NO CONTEXTO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA
Atualmente, face à compreensão da Teoria dos Sistemas
Sociais, é notável o Acoplamento do Direito e da Economia e
também é viável atribuir ao universo de atividades processuais
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba um sistema social,
uma vez que o mesmo possui doze unidades judiciárias, que
atingem uma meta de migração dos processos físicos para o
Processo Judicial eletrônico (PJe).
Neste recente cenário e conforme o Ato Nº 12/2019 está
expresso que os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, em suas respectivas unidades inscritas, são devidamente
motivados e treinados a realizar o processo de digitalização
processual nos respectivos cartórios. De maneira a otimizar a
migração dos processos físicos para o Processo Judicial eletrônico (PJe). Portanto, para todas as unidades que alcançam tais
metas da digitalização dos processos é direcionada uma premiação na concessão de folgas, sendo esta uma boa prática pelo
incentivo laboral destes profissionais.
O Projeto Digitaliza remete a uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).
Neste contexto de aprendizagem e capacitação há o pleno acesso
ao material de treinamento, manuais especializados e também
a vídeos explicativos acerca do procedimento de migração dos
processos físicos para o meio digital. A presente iniciativa vem
logrando êxito e avançando em todo o Estado da Paraíba. Con-
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forme a Diretoria de Gestão Estratégica do TJPB, há um total
de 74.478 processos físicos para o eletrônico (PJe), dos quais
cerca de 55 mil foram nos Fóruns de Mangabeira em João Pessoa e no Fórum Affonso Campos de Campina Grande-PB.
Desde o início de 2018, houve um aumento do número de
trinta e três (33) unidades judiciárias que cumpriram a meta estabelecida por meio do Ato Nº 12/2019 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), uma vez que esta
relevante iniciativa institui a expansão do Projeto Digitaliza para
as demais Comarcas paraibanas. Uma vez que, um dos objetivos
primordiais das atividades da Gestão Estratégica do TJPB é de
que grande parte dos processos do Poder Judiciário Estadual tramitem, unicamente, no PJe até o final da atual gestão.

4. OS BENEFÍCIOS DO PROJETO DIGITALIZA
NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA
No Estado da Paraíba, o Projeto Digitaliza é destaque na
conversão dos processos físicos para o meio digital (PJe) com
excelência e de forma célere. Ademais, corresponde a um normativo de cento e trinta e quatro (134) unidades que possuem
capacidade para realizar a migração de forma bem sucedida.
Dentre os benefícios podem configurar o manuseio e a localização precisa dos processos, a minimização das tarefas manuais, eliminação dos problemas com o transporte e extravio de
autos processuais nas Comarcas do Estado da Paraíba.
Contudo, a possibilidade de unificação de procedimentos dos sistemas internos, uma expressiva economia de recursos, além da chance de haver a disponibilidade permanentemente dos autos processuais para os advogados e as partes interessadas no processamento das mais diversas demandas. A
comunidade jurídica e a sociedade em geral pode ter acesso às
informações e os avanços do Projeto Digitaliza sobre a migra-
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ção de processos físicos para o PJe através do Portal Institucional do TJPB (www.tjpb.jus.br), ao visualizar uma planilha com
o desempenho semanal de cada unidade judiciária, além de
acompanhar a evolução de determinado juizado em relação à
meta estabelecida mensalmente.
No universo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da máxima do Projeto Digitaliza, há uma abertura
cognitiva às prestações simbólicas adquiridas neste ambiente.
Com a capacidade de comunicação das decisões judiciais e o
direito a uma tecnologia de decisão, cumprem com maestria as
metas estabelecidas no Ato Nº 12/2019. Pela expansão do Projeto Digitaliza, também consta a ampliação das competências
para a tramitação processual perante o contexto eletrônico, em
todo o Estado da Paraíba. Precisamente pelos dados de 2019
da Gestão Estratégica de Projetos do TJPB, em maio e nos primeiros dez dias de junho, mais doze (12) unidades alcançaram
a meta do Projeto Digitaliza, afinal foram mais de 50% do alvo
inicial em pouco mais de quatro meses de trabalho, indo além
do planejamento inicial de migração física para digital em todas as unidades judiciárias relacionadas no Ato Nº 12/2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Digitaliza do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba corresponde a uma boa prática efetivada com resultado positivo, sendo uma grande contribuição do Ato da Presidência do TJPB, que funciona de forma inovadora e que as
atribuições do Poder Judiciário Estadual possam tramitar unicamente no PJe. Dentre vários aspectos positivos, o foco é essencialmente a diminuição das tarefas manuais e também eliminar os problemas com o transporte e extravio de autos processuais. Além de possibilitar a unificação de procedimentos
internos e economizar recursos neste cenário de constante avanço das novas tecnologias de forma universal.

Revista da ESMA – João Pessoa – Paraíba • Ano 9 • Nº 3 • 2019 |

369

A Teoria dos Sistemas Sociais proposto por Talcoot Parsons e Niklas Luhmann pode ser vista na prática ao observar
a proatividade nos sistemas da Gerência de Projetos do TJPB.
Comemorando a evolução das metas estabelecidas desde o
início de 2018 a migração processual para o meio eletrônico.
Afinal, as metas estabelecidas pelo Projeto Digitaliza já foram de 106.166 processos físicos inseridos na plataforma PJe,
sendo que 60.289 (57%), entre os meses de fevereiro a junho
de 2019.
Para a Gerência de Projetos e a Diretoria de Gestão Estratégica do TJPB esta é uma grande iniciativa que deve ter
um levantamento constante do número de processos físicos
para o contexto digital. No entanto, há um acervo ativo de
processos físicos, que ainda não foi migrado para o Processo
Judicial eletrônico (PJe). Na maior parte da rotina organizacional do TJPB, tais processos que estavam arquivados na
unidade não foram necessariamente migrados. Como exemplo, o Fórum Cível da Comarca de João Pessoa, a equipe já
vem buscando a conclusão das metas do Projeto Digitaliza
nas Varas da Fazenda Pública e da mesma forma, a conversão dos processos físicos para o meio eletrônico das 14ª e 15ª
Varas Cíveis do TJPB.
Finalmente, o Fórum Affonso Campos de Campina
Grande e o Fórum Cível de João Pessoa são os maiores protagonistas no alcance da metas por força do Ato Nº 01/2019
da Presidência do TJPB. Hoje em dia, Campina Grande está
na fase final, restando cerca de cinco mil feitos. No que se
refere ao Fórum Cível da Capital, ainda falta a grande parte
das Varas Cíveis, ou seja, o número de 50 mil processos físicos, que no momento oportuno será sinônimo de celeridade e
responsabilidade social face às novas tecnologias no Estado
da Paraíba.
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10. IGOR DA SILVA GOMES
Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN); Advogado OAB/PB nº 26.419; Membro da Comissão Estadual de
Mediação e Arbitragem da OAB/PB; Conciliador Judicial cadastrado no Conselho Nacional de Justiça, vinculado ao TJRN; Pós-graduando em Direito Processual Civil com ênfase na Mediação e na Conciliação pela Escola Superior da
Magistratura da Paraíba (ESMA/PB).
10.1. SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIROZ
Graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
Mediadora Extrajudicial, Pós-graduanda em Direito Processual Civil
com ênfase em Mediação e na Conciliação pela Escola Superior de
Magistratura da Paraíba – ESMAPB.
11. JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (1988).
Atualmente é Juiz de direito - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Consumidor.

12. JOSÉ OZIERIK MANGUEIRA MIRA
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional da Paraíba.
12.1. KLEYBER THIAGO TROVÃO EULÁLIO
Juiz de Direito - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
12.2. MONICA LUCIA CAVALCANTI DE A. D. M. NÓBREGA
Orientadora. Professora Doutora em Direito Processual.
13. KÊNIA SIMÕES DANTAS BARBOSA
Servidora do Tribunal de Justiça da Paraíba. Especialista em Gestão Cartorária
Judicial
13.1. ANA LÚCIA CARVALHO DE SOUZA
Mestre em Administração / Especialista em Administração de Recursos Humanos / Administradora / Professora Titular do Depto. de Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba/UEPB. Coordenadora
do Curso Acadêmica do Curso de Especialização em Prática Judicante
convênio Universidade Estadual da Paraíba-UEPB/Escola Superior da
Magistratura da Paraíba-ESMA/PB - Turma em João Pessoa. Experiência em consultoria desde 1997, em gestão de treinamento e desenvol-
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vimento de pessoas, coordenação de pós-graduação lato-sensu (FUCAPI-AM, UNIPÊ-PB, UEPB/TJPB e UEPB/ACADEPOL), elaboração
e acompanhamento do planejamento estratégico em organizações públicas e privadas; ferramentas de produtividade. processos e organização inteligente e trabalho efetivo. Professora de Pós-Graduação e Conferencista em Congressos em nível nacional. Área de concentração em
estudos e pesquisas: Gestão Estratégica, Planejamento Estratégico, Gestão de Processos, Gestão de Projetos, Produtividade e Ferramentas, Organização Inteligente e Trabalho Efetivo.
14. RAPHAELLA VIANA SILVA ASFORA
Assessora Jurídica do Ministério Público do Estado da Paraíba (MP/PB), Pósgraduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pelo Instituto Brasileiro
de Ciências Criminais (IBCCRIM), Pós-graduada em Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais e Pós-graduada em Prática Judicante/Curso de
Preparação à Magistratura (CPM) pela Escola Superior da Magistratura do
Estado da Paraíba (ESMA/PB) - Turma 2017.
14.1. LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA
Pós-Doutor em Sociologia e Teoria do Direito no Centro di Studi sul
Rischio dalla Facoltà di Giurisprudenza dell‘Università del Salento - CSRFG-UNISALENTO ? (2013-2015); Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra FDUC
(2003-2007); Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo -USP (2001-2003) Professor visitante no Dipartimento di Scienze Penalistiche, Processualpenlistiche e Criminologische della Facoltà di Giurisprudenza
dell&#702;Università degli Studi di Palermo, Sicilia, Italia (2008-2009).
2. Ensino, Pesquisa e Extensão: Professor de Metodologia da Pesquisa
Científica,Criminologia e Direito Penal no Centro de Ciências Jurídicas
da Universidade Estadual da Paraíba - CCJ/UEPB; Professor Coordenador do Curso de Especialização em Direitos Fundamentais e Democracia - CCJ/UEPB (2013-2016); Docente Colaborador no Programa
de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba - PPGCJ/CCJ/UFPB (20132016); Professor nos cursos de Prática Judicante e CPM - Curso Preparatório para a Magistratura da ESMA/PB - Escola da Magistratura do
Estado da Paraíba (Desde 2014).
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