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TRABALHO DOMÉSTICO E OS NOVOS DIREITOS TRABALHISTAS1 
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2
 

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais
3
 

 

 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir os direitos trabalhistas dos empregados 

domésticos, fazendo um retrospecto sobre a origem histórica da categoria profissional e das 

principais legislações que tratam da categoria. O trabalho também analisa o Projeto de Lei 

Complementar que tramita nas duas Casas do Congresso Nacional, cujo objeto é regulamentar 

os direitos trabalhistas dos domésticos previstos na Constituição Federal de 1988, por meio da 

Emenda Constitucional no 72/2013, além de consolidar todos os direitos trabalhistas e 

previdenciários dos domésticos em uma única legislação federal. A par dos direitos 

trabalhistas previstos aos domésticos pátrios, a recente ampliação dos direitos com a 

mencionada Emenda Constitucional e aprovação do Projeto de Lei dará efetividade aos 

direitos carecedores de regulamentação, sem sobrecarregar o empregador de despesas 

trabalhistas e tributárias, valorizando o trabalhador doméstico com as proteções trabalhistas 

necessárias.  

 

Palavras-chave: Trabalhadores domésticos. Direitos trabalhistas. Legislação.Projeto de 

Lei.Constituição Federal. 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss labor rights of domestic workers, making a 

retrospective on the historical origin of the profession and the main legislation about this 

category. This paper also analyzes the Complementary Bill which is being processed in both 

Houses of the Brazilian Congress, whose purpose is to regulate the labor rights of domestic 

workers envisaged in the Constitution of 1988, by the Constitutional Amendment No. 

72/2013, in addition to consolidating all labor and social security rights in a single federal 

                                                 
1
Artigo Científico apresentado à Coordenação do Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisa Jurídica 

(NEAPJUR) do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Processus, como parte dos trabalhos elaborados 

pelo grupo de Iniciação Científica dessa mesma faculdade sob a coordenação da Prof. Dra. Dulce Teresinha 

Barros Mendes de Morais. 
2
Ex-aluna e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Jurídica do Curso de Direito da Faculdade Processus; 

empregada pública da Caixa Econômica Federal; e-mail: elainejead@hotmail.com 
3
Doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco; Mestre em Economia pela Universidade 

de Brasília; Pós-Graduada Lato Sensu em Direito Processual Civil e Direito do Trabalho pelo CEUB/CESAPE; 

Graduada em Direito pela Universidade de Brasília; Graduada em Letras - Licenciatura em Língua Portuguesa e 

respectiva Literatura pela Universidade de Brasília; Graduada em Administração pela Universidade de Brasília; 

servidora pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E-mail: dulcemorais@globo.com. 
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law. According to labor rights under the patriotic domestic, the recent expansion of the rights 

mentioned in the constitutional amendment and the approval of the Complementary Bill will 

give the effectiveness of the rights that require regulation without burdening the employer 

with labor and tax costs, valuing the domestic worker with labor required protections. 

 

Keywords: Domestic Workers. Labor rights.Legislation.Law Project.Federal Constitution. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No período da escravidão no Brasil, entre o início do século XVI até 1888, os 

serviços domésticos no Brasil eram prestados normalmente por escravos africanos. Com o fim 

do tráfico de escravos ao Brasil, ocorrido em 1850, os senhores de escravos ofereciam seus 

cativos ao serviço de locação de domésticos, como forma de ganho de renda extra. Após o fim 

da escravidão, em 1888, os serviços domésticos continuaram sob a forma de locação de 

serviços, mas o próprio trabalhador recebia pelo seu serviço prestado. As normas legislativas 

que trataram desse assunto eram o Decreto nº. 16.107/23, o Código Civil de 1916 e o Decreto-

Lei nº. 3.078/41. 

O trabalho doméstico só foi reconhecido como profissão em 1972, quando da 

publicação da Lei nº. 5.859, que timidamente tratou de alguns direitos trabalhistas dessa 

categoria. Mesmo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vigorando desde 1943, os 

domésticos não foram incluídos na proteção normativa trabalhista dessa consolidação de 

normas.  

 Só por meio da Constituição Federal de 1988 os direitos trabalhistas dos domésticos 

foram alçados a nível constitucional, sendo ampliados, significativamente, os direitos 

trabalhistas dessa categoria, antes previstos apenas em lei infraconstitucional. Entretanto, 

ainda havia diferenciação de direitos quanto aos praticados aos trabalhadores urbanos e rurais. 

Em abril de 2013, a Constituição Federal de 1988 foi emendada pela Emenda 

Constitucional nº. 72, ampliando os direitos dos domésticos. A referida Emenda 

Constitucional acresceu aos nove direitos já previstos na Constituição Federal, aplicáveis aos 

domésticos, mais dezesseis. Desses novos direitos, alguns ainda dependem de legislação 

infraconstitucional para que possam ser eficazes. 

Diante da necessidade de regulamentação para efetivar a aplicação dos direitos 

pendentes de eficácia, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar nº 

224/2013 com vistas a dar amplitude aos direitos trabalhistas dos domésticos. Já aprovado 

pelo Senado Federal, casa que iniciou a análise do Projeto, e também aprovado pela Câmara, 
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encontra-se desde 05/05/2014 o Projeto de Lei parado naquela casa do Congresso Nacional 

para apreciação das emendas ao texto apresentadas pela Câmara dos Deputados. 

 

1 A ORIGEM DO TRABALHO DOMÉSTICO   

 

O trabalho doméstico no Brasil teve sua origem na escravidão de africanos, em que 

muitos eram alocados em trabalhos estritamente domésticos. Era prestado por escravas 

encarregadas dos serviços de cozinha, de babás, à época conhecido como “ama seca” e “ama-

de-leite”, escravas que amamentavam os filhos das senhoras de escravas, de passadeira, de 

arrumadeira, de lavadeira. Havia, também, uma prática muito comum nesse período de 

escravidão que era o aluguel de escravas para efetuarem serviços domésticos a terceiros. O 

senhor de escravo as alugava e recebia o valor pactuado para a locação, não dividindo tais 

rendimentos com elas
4
. 

Após o fim da escravidão, ocorrido em 1888
5
, o costume de locação de serviços 

domésticos continuou, porém, sem a intermediação dos senhores de escravos
6
. Várias 

legislações regulamentaram essa locação, como o Decreto n. 16.107/23, o qual tratou da 

locação de serviços domésticos no âmbito da capital da República
7
. O Código Civil de 1916 

dispunha sobre a aludida locação de serviços
8
 que englobava a locação de serviços domésticos 

e o Decreto-Lei n. 3.078, de 27 de fevereiro de 1941, em que foi legalizada exclusivamente a 

forma de serviços domésticos na modalidade de locação de serviços domésticos. Tal tipo de 

locação perdurou até 1972, ano em que o trabalho doméstico foi definitivamente reconhecido 

como profissão com a publicação da Lei n. 5.859/1972. 

Muito tempo depois da abolição da escravatura e mesmo após a legalização do 

trabalho doméstico, as domésticas trabalhavam apenas em troca de lar, comida, vestimentas, 

proteção e não recebiam remuneração financeira. Muitas ex-escravas, por não terem para 

onde ir, continuaram na casa de seus ex-senhores, agora no papel de empregadas. 

Normalmente, esse fenômeno acontecia mais entre as ex-cativas que já estavam envolvidas 

                                                 
4
 SOUZA, F.F. Escravas do Lar: as mulheres negras e o trabalho doméstico na Corte Imperial. In: XAVIER, G.; 

FARIAS, J.B.; GOMES, F. (Org.). Mulheres Negras no Brasil Escravista e do Pós-Emancipação. São Paulo: 

Selo Negro, 2012, p. 247. 
5
ALBUQUERQUE, W. R de; FRAGA FILHO, W. Uma história do Negro do Brasil. Salvador: Centro de 

Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006, p. 194.  
6
 Ibidem. p. 251. 

7
 BRASIL. Decreto n°. 16.107, de 30 de Julho de 1923. Aprova o regulamento de locação dos serviços 

domésticos. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16107-30-julho-

1923-526605-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 12 mar. 2014. 
8
 Idem. Lei nº 3.071, de 1° de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm> Acesso em: 13 mar. 2014. 
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com as atividades da casa-grande. Aos homens também cabiam alguns poucos trabalhos 

domésticos, mas a grande maioria desses serviços era exclusiva das mulheres.   

Atualmente, ainda se pode ver a massividade de mulheres alocadas no trabalho 

doméstico. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
9
, em 2009, de um total de 7,2 milhões de 

trabalhadores domésticos, 92,97% eram mulheres. Em 2011, esse percentual era de 92,59%, 

de um total de 6,6 milhões
10

. 

2  A LEGISLAÇÃO DO EMPREGADO DOMÉSTICO 

 

2.1 Os empregados domésticos na CLT 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em 1º de maio de 1943, pelo 

Decreto-Lei n. 5.542, uniu em um único documento leis já existentes que tratavam sobre as 

relações de emprego. Entretanto, tal lei, em seu texto original, não ampliou a sua proteção 

positiva aos trabalhadores domésticos e aos trabalhadores rurais. 

Antes da entrada em vigor da consolidação, foi publicado no Diário Oficial um 

anteprojeto dessa mesma lei, em 05 de janeiro de 1943, para que a sociedade sugerisse 

alterações à CLT
11

, o que de fato aconteceu. Vários sindicatos de empregados e de 

empregadores de diversas categorias profissionais
12

 participaram da elaboração da 

consolidação das leis, excetuando a categoria doméstica. 

Ocorre que, além do fato de os trabalhadores domésticos serem considerados 

serviços de locação, pois vigente o Decreto-Lei n. 3.078, que dispunha sobre a locação de 

empregados em serviços domésticos, outro fator importante para não participarem da 

elaboração da CLT nem serem inseridos nela foi que a categoria não era organizada por meio 

de sindicatos, visto que à época as associações profissionais foram preponderantes para a 

consolidação das leis.  

A falta de sindicato afastou a possibilidade de reivindicações por melhores condições 

sociais. Legalmente os domésticos não podiam agremiar-se, porque segundo a alínea b do 

                                                 
9
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), 2011. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/tab

elas_pdf/sintese_ind_4_1_12.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014. 
10

Ibidem. 
11

 BRASIL. Diário Oficial, de 05 de janeiro de 1943. Disponível em: 

<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/29283>. Acesso em: 13 mar. 2014. p. 1.                        
12

BRASIL. Exposição de motivos Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 

<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 13 mar. 2014. 
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parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 19.770, que dispunha sobre a regulação dos 

sindicatos, esses trabalhadores deveriam obedecer à regulamentação à parte
13

.  

A alínea a do art. 7º da CLT afasta a sua aplicabilidade aos trabalhadores domésticos. 

Entretanto, há entendimento doutrinário de que a restrição é apenas ao direito material, 

cabendo, portanto, a aplicação da consolidação aos empregados domésticos para as questões 

processuais
14

. 

 

2.2 A Lei N. 5.859/1972 

 

A Lei n. 5.859 foi publicada em 11 de dezembro de 1972, quase 30 anos após à 

entrada em vigor da CLT. Foi regulamentada pelo Decreto n. 71.885, de 09 de março de 1973, 

depois de inúmeras tentativas de se ampliar aos trabalhadores domésticos a legislação 

protetiva do trabalho
15

 e diversas tramitações de projetos de leis no Congresso Nacional, 

conforme entendimento constante da sua Exposição de Motivos.  

A edição dessa lei foi marco importante para a categoria dos domésticos, pois 

regulamentou a profissão, instituiu a obrigatoriedade de sua inclusão no regime de 

Previdência Social e da inclusão do direito a férias remuneradas, após 12 meses de trabalho 

prestado e, ainda, conceituou os empregados domésticos como prestadores de serviços à 

pessoa ou à família no âmbito residencial, continuamente e sem fins lucrativos
16

.  

Por meio desse Estatuto dos Empregados Domésticos, como ficou conhecida a lei, 

obrigatoriamente os empregadores devem inscrever os empregados domésticos no Regime 

Geral de Previdência Social, direito que, segundo a exposição de motivos, era o que de mais 

importante se deveria conceder aos empregados domésticos. Desde a Lei n. 3.807/60, a 

referida filiação era facultativa
17

. Também por esse dispositivo, o empregado doméstico fazia 

jus a férias remuneradas de vinte dias úteis após cada período de doze meses de trabalho 

prestado ao mesmo empregador, ficando a cargo desse a fixação do período.   

No conceito de empregado doméstico disposto nesse regramento, características 

importantes são reveladas: 1) continuidade dos serviços; 2) prestação de serviço à pessoa ou 

família; e 3) finalidade não lucrativa do serviço. Por contínuo entende-se o serviço prestado 

sem interrupção, com frequência, ao mesmo empregador. Disso, subentende-se que o serviço 

                                                 
13

BRASIL. Decreto nº. 19.770, de 19 de março de 1931. Regula a sindicalização das classes patronais e 

operarias e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D19770.htm>. Acesso em: 12 mar. 2014.  
14

 MARTINS, Sergio Pinto. Manual do Trabalho Doméstico. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.34. 
15

 GONÇALVES, Emílio. Direitos Sociais dos Empregados Domésticos. São Paulo: LTR, 1989, p. 39. 
16

 BRASIL. Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá 

outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5859.htm>. Acesso em: 19 set. 2013. 
17

 Idem. Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. Disponível 

em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L3807.htm>. Acesso em: 16 mar. 2014. 
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doméstico não pode ser eventual, ou seja, deve ser prestado por mais de três dias por semana. 

Nesse sentido, manifesta-se o Tribunal Superior do Trabalho: 

RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO DOMÉSTICO. VÍNCULO DE 

EMPREGO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CARACTERIZAÇÃO. O Tribunal Regional, soberano na análise do 

conjunto fático-probatório, manteve o reconhecimento de vínculo de 

emprego entre as partes, ao fundamento de que ficou configurada a 

continuidade da prestação de serviços domésticos, visto que a reclamante 

prestou serviços de três a quatro vezes por semana. Essa decisão não viola o 

dispositivo de lei invocado pela reclamada. Recurso de revista de que não se 

conhece. (TST - RR: 43300-32.2008.5.05.0013, Relator: Pedro Paulo 

Manus. Data de Julgamento: 07/12/2011, 7ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 16/12/2011)
18

. 

 

Como serviços prestados à pessoa ou à família no ambiente residencial dessas, 

infere-se que o empregador deverá ser pessoa física. Não se compactua com as características 

do trabalho doméstico o empregador ser pessoa jurídica. 

Finalidade não lucrativa compreende a ideia de que o empregador não poderá auferir 

nenhum tipo de lucro com o trabalho prestado pelo empregado. A atividade desenvolvida pelo 

empregado doméstico deve se restringir à manutenção do lar. 

Compreende-se que, na relação de trabalho doméstico, podem ser observados, 

também, os requisitos da subordinação, pessoalidade e onerosidade. A subordinação ocorre 

quando, na realização das tarefas, a empregada doméstica segue as orientações do 

empregador. Por pessoalidade compreende-se o trabalho prestado pelo próprio trabalhador, 

não podendo ser substituído por terceiros
19

. Onerosidade remete à ideia de que o trabalho 

deve ser remunerado. Sendo assim, o empregado doméstico recebe mensalmente salário pelo 

serviço prestado.  

Para admissão ao emprego, o doméstico deveria apresentar a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) e o atestado de boa conduta, emitido por autoridade policial, ou 

por pessoa idônea e de saúde, subscrito por autoridade médica responsável
20

. A partir dessa 

                                                 
18

Idem. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 43300-32.2008.5.05.0013. Recurso de Revista. 

Empregado Doméstico. Vínculo de Emprego. Continuidade na Prestação de Serviços. Caracterização. 

Recorrente: Ana Cristina Lima da Cruz Strapasson. Recorrida: Paula HasselmanBelmar. Relator: Ministro Paula 

Manus. Brasília, 16 de dezembro de 2011. Disponível em: 

<https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&num

eroTst=43300&digitoTst=32&anoTst=2008&orgaoTst=5&tribunalTst=05&varaTst=0013>. Acesso em: 17 mar. 

2014.  
19

 GARCIA, Filipe Barbosa Garcia. Curso de Direito do Trabalho. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 145.  
20

 BRASIL. Decreto nº. 71.885, de 09 de março de 1973. Aprova o Regulamento da Lei nº 5.859, de 11 de 

dezembro de 197, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, e dá outras providências. Disponível 

em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-71885-9-marco-1973-420205-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 16 mar. 2014. 
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exigência da apresentação da CTPS, cabem ao empregador as anotações de data de admissão, 

salário mensal ajustado, início e término das férias e data de dispensa na referida carteira
21

. 

Apesar da inovação trazida pela lei, essa foi silente sobre o instituto do aviso prévio, 

que já era previsto no decreto de locação de serviços dos domésticos e até mesmo no Código 

Civil de 1916. Tais normas referiam-se à necessidade de avisar previamente à outra parte 

sobre a intenção de rescindir o contrato de locação de serviço, com antecedência mínima de 

oito dias. Na falta do aviso, a parte que reincidisse o contrato deveria indenizar a outra com o 

valor correspondente a oito dias de salários. 

Ademais, a lei trata da possibilidade de o empregador rescindir o contrato do 

empregado por justa causa, aplicando-se as mesmas regras constantes no art. 482 da CLT, 

com exceção das alíneas c e g e do parágrafo único. Essas alíneas e o parágrafo único cuidam 

da situação em que o empregado fizer negociação habitualmente, por conta própria ou alheia, 

sem a permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a 

qual trabalha, ou for prejudicial ao serviço; violação de segredo da empresa; e prática 

devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança 

nacional.  

Ressalte-se que o Estatuto aqui estudado não previu a limitação de tempo da jornada 

de trabalho dos empregados domésticos, ficando a cargo do empregador estabelecer a jornada 

diária e semanal de seus empregados.  

Por fim, vale destacar que, recentemente, em 08 de abril de 2014, foi acrescentada à 

Lei n. 5.859, por intermédio da Lei n. 12.964/14
22

, o art. 6º-E, que trata da imposição de 

utilização das multas e dos valores fixados para as infrações constantes da CLT, no que for 

possível, às infrações ao disposto na Lei n. 5.859/72. Dentre essas penalidades, consta a 

elevação da multa em pelo menos 100% em relação à tratada pelo art. 55 da CLT, cumulado 

com o artigo 13 do mesmo diploma legal, ao empregador que não anotar na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social a data de admissão e a remuneração do empregado doméstico. 

 

2.3 A Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, a primeira no Brasil a tratar dos direitos trabalhistas 

dos domésticos
23

, atribui a essa categoria profissional nove dos trinta e quatro direitos listados 

ao longo do artigo 7º. Apesar da conquista ainda ser parcial, são estes os direitos trabalhistas 

alcançados pelos empregados domésticos: salário mínimo, irredutibilidade do salário, décimo 

                                                 
21

 Ibidem. 
22

 BRASIL. Lei nº. 12.964, de 8 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12964.htm>. Acesso em: 13 mai. 2014. 
23

 MARTINS, Sergio Pinto. Manual do Trabalho Doméstico. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 41. 
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terceiro salário, repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas acrescidas do 

salário, licença maternidade de cento e vinte dias, licença-paternidade, aviso prévio, 

aposentadoria e inscrição na previdência social
24

.  

O salário mínimo será fixado em lei e nacionalmente unificado e deverá ser capaz de 

atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim. A partir da Constituição Federal de 1988 os empregados domésticos puderam 

fazer jus ao salário mínimo, já que a Lei n. 5.859/72, dos empregados domésticos, no §1º do 

art. 5º assentia que o doméstico recebesse menos do que o salário mínimo vigente, quando 

utilizava a locução “o empregado doméstico que receber salário superior ao mínimo 

vigente”
25

.   

Diante disso, o empregado doméstico não pode receber menos que um salário 

mínimo e também não pode ter descontadas de seu salário despesas com alimentação, 

vestuário, higiene ou moradia fornecidos pelo empregador, porque essas despesas não têm 

natureza salarial nem se vinculam à remuneração para quaisquer efeitos, excetuando-se as 

despesas com moradia quando se der em local diverso da residência em que for prestado o 

serviço e desde que tenha sido expressamente acordado entre as partes
26

. 

Apesar de tal novidade referente ao salário mínimo, a Constituição Federal de 1988 e 

o Estatuto dos Empregados Domésticos não trataram da periodicidade para o pagamento dos 

salários dos domésticos. Na CLT, em seu art. 459, §1º, é prescrito que o pagamento mensal do 

salário deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido
27

. Entretanto, 

tal regramento não pode ser aplicado aos domésticos, por força da própria CLT em seu art. 7º, 

alínea “a”. A solução, por intepretação, é de que findo o mês trabalhado o pagamento do 

salário deve ser feito, embora, tradicionalmente, a prática seja o pagamento feito até o 5º dia 

útil, conforme regramento celetista
28

.   

A proibição de descontos na remuneração do empregado constitui uma excepcional 

proteção ao trabalhador, que não pode sofrer com redução no valor do salário. Essa limitação 

                                                 
24

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 7º e parágrafo único, anterior à 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 72/2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 19 set. 2013. 
25

Idem.Lei nº. 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras 

providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5859.htm>. Acesso em: 19 set. 2013.  
26

 BRASIL. Lei nº. 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá 

outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5859.htm>. Acesso em: 19 set. 2013. 
27

Idem. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 19 set. 2013. 
28

 BARBOSA, Ayres D’Athayde Wermelinger. Trabalho Doméstico.  4ª reimpressão. Curitiba: Juruá, 2012, 
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visa a impedir que o empregador, a seu bel-prazer, diminua o salário do empregado, sem que 

esta diminuição não esteja relacionada aos descontos legalmente estabelecidos, como, por 

exemplo, o referente à previdência social.  

O inciso VI do art. 7º da Constituição Federal de 1988 diz que o salário do 

trabalhador é irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Porém, o salário 

do empregado doméstico não pode ser reduzido em hipótese alguma, já que legalmente os 

domésticos compõem uma categoria limitada no que diz respeito à organização em sindicatos, 

pressuposto fundamental para negociação coletiva.     

O décimo terceiro salário, conhecido como gratificação natalina, deve ser pago todo 

ano ao empregado doméstico. Corresponde à remuneração mensal e é pago integralmente a 

cada ano completo ou proporcionalmente à quantidade de meses trabalhados ao mesmo 

empregador.  Essa gratificação foi estabelecida pela Lei n. 4.090/62, entretanto, não era 

aplicada aos domésticos, porque a Lei n. 5.859/72 foi silente sobre essa verba. A Constituição 

Federalde 1988, portanto, garantiu que essa gratificação fosse paga também aos empregados 

domésticos. 

Apesar de a Constituição não incluir dentre os direitos trabalhistas aplicáveis aos 

domésticos o que trata da limitação da jornada de trabalho diária ou semanal, instituiu que 

todos os trabalhadores urbanos, rurais e os domésticos tenham o repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos. O repouso deve ser dado de preferência aos 

domingos, o que não impede que seja concedido em outro dia da semana. Mas, caso o 

empregado trabalhe no domingo e não usufrua de seu repouso em outro dia da semana, terá 

direito ao pagamento em dobro pelo trabalho efetuado.  

Importante dizer que, embora a Carta Magna não se refira ao descanso nos feriados 

civis e religiosos, é bastante plausível que os domésticos também usufruam desses repousos 

com o recebimento de salário por esses dias não trabalhados. Com efeito, a Lei n. 605 de 

1.949
29

, que trata do repouso semanal remunerado e do pagamento de salário nos dias de 

feriados civis e religiosos, ainda que não tenha sido aplicada aos domésticos na época de sua 

publicação, segundo leitura da alínea a do art. 5º, é atualmente cabível a sua extensão aos 

domésticos. Primeiro, por que a nova ordem constitucional assim o quis e, segundo, por que a 

Lei n. 11.324/06 revogou a referida alínea daquela Lei, que afastava a aplicação aos 

domésticos. Dessa feita, para que o empregado usufrua da remuneração pelo dia de descanso 

é imprescindível que não falte injustificadamente ao serviço durante toda semana anterior e 

cumpra integralmente sua jornada de trabalho.  

                                                 
29

 BRASIL. Lei nº. 605, de 5 de janeiro de 1949. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm>.  Acesso em: 24 abr. 2014. 
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As férias dos empregados domésticos, previstas na Lei n. 5.5859/72, eram de vinte 

dias úteis após cada período de doze meses de trabalho. Após a Constituição Federal de 1988, 

os empregados domésticos passaram a ter o direito a férias anuais remuneradas, no valor de 

um mês de salário, acrescidas de um terço do salário normal.  

A Magna Carta, no entanto, não definiu a quantidade de dias de férias. Essa situação 

para os trabalhadores comuns não foi de tanto nefasta, porque a CLT já estabelecia o prazo de 

trinta dias, mas aos domésticos cabiam vinte dias úteis de férias. Tal imbróglio só foi 

resolvido com a publicação da Lei n. 11.324/06
30

, que alterou o dispositivo alusivo a férias do 

Estatuto dos Empregados Domésticos concedendo-lhes trinta dias de férias.  

Entretanto, cabe ao empregador a decisão sobre o período em que as férias serão 

usufruídas pelo empregado. Oportuno esclarecer que, mesmo tendo o empregador essa 

discricionariedade na escolha da data das férias do empregado, ele deve escolher o período 

mais conveniente até doze meses depois de completado o período aquisitivo, sob pena de 

pagar em dobro as férias. Essa é a regra extraída no art. 137 da CLT e aplicável aos 

domésticos por previsão do art. 2º do Decreto n. 71.885/73
31

. 

Diante disso, todo o capítulo referente a férias, encontrado na CLT, é aplicado aos 

domésticos. Com efeito, o doméstico tem a faculdade de converter em pecúnia 1/3 do período 

de férias a que tiver direito, pode sofrer redução do seu período de férias por faltas 

injustificadas ao trabalho e receber o pagamento da remuneração das férias, acrescido do terço 

constitucional, até dois dias antes do início do respectivo período.  

A licença maternidade é o período de descanso concedido à gestante trabalhadora 

após o parto, ou pouco antes dele, para proteção de sua própria saúde como também a do 

nascituro ou do recém-nascido. Esse lapso de tempo da licença, estabelecido pela 

Constituição Federal, é de cento e vinte dias. A licença será sem prejuízo do emprego e do 

salário, sendo o pagamento suportado pela Previdência Social, conforme disposto no art. 73 

da Lei 8.213/91
32

. 

Questão muito controvertida após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

mais especificamente na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), que trata da estabilidade provisória da empregada 

gestante, era se essa estabilidade poderia ser aplicável às empregadas domésticas, 

                                                 
30

 Idem. Lei nº 11.324, de 20 de julho de 2006. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11324.htm#art4>. Acesso em: 24 abr. 2014.  
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 BRASIL. Decreto nº 71.885, de 09 de março de 1973. Aprova o Regulamento da Lei nº. 5.859, de 11 

dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-71885-9-marco-1973-420205-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 16 mar. 2014. 
32

 Idem. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 24 abr. 2014.  
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considerando que tanto o Estatuto dos Domésticos quanto a própria ADCT não foram claros a 

esse respeito. Tal impasse só foi definitivamente resolvido quando da inclusão da estabilidade 

provisória no Estatuto dos domésticos por meio do art. 4º-A da Lei n. 11.324/06. Desse modo, 

a empregada doméstica gestante também faz jus à estabilidade provisória, sendo vedada, 

portanto, a sua dispensa sem justa causa ou arbitrária desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto.  

 A licença-paternidade é licença de cinco dias concedida ao empregado doméstico 

quando do nascimento de seu filho. O citado afastamento foi autorizado pela Constituição 

Federal de 1988 e o prazo de duração estabelecido no §1º do art. 10 da ADCT.  

O instituto do aviso prévio, como anteriormente mencionado, não foi inserto no 

Estatuto dos domésticos nem era possível a aplicação da CLT, o que, por conseguinte, não foi 

aproveitado à categoria. Logo, se nos contratos de trabalho doméstico não fosse acordado um 

prévio aviso para a rescisão, tanto a dispensa por parte do empregador quanto à demissão 

informada pelo empregado produziam efeitos imediatos
33

. Todavia, com a Carta Magna essa 

realidade mudou, passando a ser o aviso prévio também aplicável aos profissionais 

domésticos. 

O aviso prévio é a comunicação escrita ou verbal, com antecedência mínima de trinta 

dias, que o empregado ou empregador faz à outra parte manifestando sua vontade de findar o 

contrato de trabalho, estabelecido por prazo indeterminado. Segundo a Constituição Federal 

de 1988, o aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias, 

nos termos da lei. Para que fosse efetivada essa proporcionalidade de tempo do aviso prévio, 

necessária seria a publicação de lei infraconstitucional, que estabelecesse esses parâmetros. 

Isso ocorreu em 2011 com a publicação da Lei n. 12.506, que dispõe sobre tal aviso. 

Acontece, porém, que ao contrato de trabalho doméstico, dada a sua peculiariedade, 

essa lei parece ainda ser impraticável por que acresceu a cada ano de serviço três dias, até o 

máximo de sessenta dias, perfazendo um total de noventa dias. Ora, no serviço doméstico, 

além das características inerentes ao contato de trabalho, reveladas na seção anterior, há 

também a da confiança que se faz entre empregado e empregador. Com a manifestação da 

resilição do contrato, independente de quem declarou essa vontade, torna-se comprometida a 

confiança estabelecida, subvertendo a intenção precípua do aviso prévio, que é dar tempo ao 

empregado de buscar um novo emprego e do empregador de encontrar um novo empregado, 

por que a consequência será a utilização do aviso prévio indenizado, pois empregado nem 

                                                 
33
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empregador se sentirão à vontade para manterem o contrato de trabalho por mais trinta a 

noventa dias. 

 A aposentadoria para o doméstico trata de afastamento do trabalho, com o 

recebimento de benefício previdenciário, por incapacidade para o serviço, no caso de 

invalidez, ou por atingimento da idade mínima ou por tempo de contribuição ao Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS). A Constituição Federal inovou ao acrescentar esse 

direito aos domésticos, porque nenhum outro diploma legal tratou do tema de forma expressa. 

A aposentadoria por invalidez será dada ao doméstico que, após cumprida a carência de doze 

contribuições mensais, for considerado incapaz e impossibilitado de recuperar-se para o 

exercício de atividade que lhe garanta o sustento
34

.  

A aposentadoria por idade é deferida ao empregado doméstico que tenha completado 

65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, após cumprido, também, o 

requisito de carência mínima de contribuições à Previdência Social de cento e oitenta 

subsídios mensais. Já a aposentadoria por tempo de contribuição é a dada ao doméstico que 

completar 30 anos de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, desde que cumprida a 

carência mínima de cento e oitenta contribuições mensais.   

A inscrição dos domésticos no Regime Geral da Previdência Social foi elevada a 

direito constitucional a partir da Carta Magna de 1988 encerrando, portanto, qualquer 

discussão acerca da inscrição dos empregados domésticos como segurados obrigatórios da 

Previdência Social
35

. 

Em 02 de abril de 2013, a Emenda Constitucional n. 72 acrescentou ao parágrafo 

único mais nove direitos de aplicação imediata e mais sete de eficácia limitada. São de 

eficácia imediata ou plena por que estão aptos a produzirem seus efeitos desde a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional. É o que confirmam Sylvio Mota Filho e Willian Douglas ao 

dizerem que normas de eficácia plena são “aquelas que não dependem da atuação do Poder 

Constituinte Derivado para sua regulamentação”
36

. E de eficácia limitada, segundo Flávia 

Bahia Martins, porque, para produzirem os efeitos jurídicos, é necessária a elaboração de 

norma infraconstitucional
37

. 

Os de eficácia plena são: salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem 

remuneração variável; proteção do salário, constituindo crime sua retenção dolosa; jornada de 
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 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 
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trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 

horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; horas 

extras com acréscimo de, no mínimo, 50% a mais que a remuneração da hora normal; redução 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; proibição de diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil; proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência; proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Os de eficácia limitada são: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 

ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 

dentre outros direitos; seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; fundo de 

garantia do tempo de serviço; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; salário-

família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em 

creches e pré-escolas; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 

excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

Salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável é a 

garantia de que os empregados que tenham uma jornada de trabalho inferior à estabelecida 

legalmente ─ 8 horas diárias e 44 semanais ─terão o pagamento de salário proporcional tendo 

como base o salário mínimo. Já a proteção do salário, constituindo crime sua retenção dolosa, 

assegura ao doméstico o recebimento do salário em dia definido. Entretanto, como alhures 

discutido, não há na Constituição Federal de 1988 nem na Lei n. 5.859/72 a determinação de 

prazo para o empregador remunerar o empregado pelo serviço prestado no mês, sendo aceita, 

por analogia, a regra esculpida na CLT de que dever ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte.  

Assim como aos outros trabalhadores em geral, a jornada de trabalho dos domésticos 

foi limitada a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 

horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tal 

limitação é considerada essencial à integridade física e psíquica do empregado por ter 

garantido o seu direito de não permanecer à disposição do empregador em seus intervalos 

intrajornada e interjornada.  

Foi estabelecida, também, a faculdade de compensação de horários e redução da 

jornada de trabalho, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Desse modo, a 

jornada de trabalho do empregado pode ser reduzida para menos que oito horas diárias ou 
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ampliada para a compensação de horas extras, desde que não ultrapasse o limite semanal de 

quarenta e quatro horas. Como consequência da limitação da jornada de trabalho e por 

imposição da Emenda Constitucional n. 72, ao empregado doméstico é garantido o pagamento 

das horas extras trabalhadas, com acréscimo de, no mínimo, 50% a mais que a remuneração 

da hora normal. A CLT enuncia que a hora suplementar não poderá ultrapassar 2 horas 

diárias, desde que mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou contrato 

coletivo de trabalho.   

Devem ser tomadas, por parte do empregador, medidas para redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por intermédio de normas de saúde, higiene e segurança. O Ministério 

do Trabalho e Emprego entende que a habitação deve ter dimensões compatíveis com a 

quantidade de moradores, possuir ventilação e iluminação suficientes, instalações elétricas 

protegidas, pisos, paredes, coberturas e instalações sanitárias adequadas e, ainda, alimentação 

fornecida em quantidade e qualidade adequada ao esforço demandado pelo serviço
38

, além de 

que o empregador deve ter cautela no fornecimento de produtos químicos e inflamáveis que 

serão utilizados pelos empregados para a realização dos serviços domésticos. Cumpre também 

oferecer ao empregado equipamentos de proteção individual e não expô-lo ao risco de 

acidentes, como limpezas em janelas de edifícios e uso de escadas. 

Foi assegurado aos domésticos o reconhecimento das convenções e acordos coletivos 

de trabalho, mas, para melhor entendimento desse instituto, faz-se necessário compreender o 

que é direito coletivo do trabalho, convenção e acordo coletivo de trabalho e sindicato. 

Consoante Mauricio Godinho Delgado, Direito Coletivo do Trabalho são as regras, princípios 

e normas que direcionam as relações de trabalho dos seres coletivos, instrumentalizados pelos 

representantes das entidades sindicais dos empregados e pelos sindicatos patronais ou só pelos 

empregadores
39

. 

Sindicato, na lição de Francisco Ferreira Jorge Neto e Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante, é o “instituto organizado para o exercício do direito nas relações entre 

empregadores e empregados, de forma agrupada ou individualmente”
40

. Em complemento ao 

conceito de sindicato, Amauri Mascaro define como: “órgão de representação de um grupo 

social constituído de trabalhadores. As entidades sindicais patronais representam um grupo 

econômico”
41

. A CLT caracteriza o grupo econômico como a identidade de interesses 
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econômicos para os que apresentam atividades idênticas, conexas ou similares, que 

constituem o vínculo social básico.  

Da conciliação entre sindicatos classistas e sindicatos patronais, ou daqueles e os 

empregadores, podem surgir a convenção e o acordo coletivo, respectivamente. São ambos os 

acordos pactuados entre as partes, que estabelecem as condições de trabalho aplicadas às 

relações individuais de trabalho no âmbito das representações ou empresa acordante, 

conforme o caso, criando regras jurídicas, direitos e obrigações. 

Dos conceitos apresentados, importantes conflitos podem ser notados quanto à 

questão do reconhecimento das convenções coletivas no âmbito do trabalho doméstico e da 

possibilidade de formação de sindicatos patronais: primeiro por que os empregadores 

domésticos não podem se configurar como categoria econômica, dificultando, assim, a 

existência de sindicatos patronais domésticos; e, segundo, por que para negociação e 

formalização da convenção coletiva é necessária a participação dos dois sindicatos, o 

profissional e o patronal. Nada impede, entretanto, a formação de sindicato dos empregados 

domésticos.  

É proibido o empregador doméstico estabelecer diferença de salários, de exercício de 

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência.  O tipo de serviço, desempenhado no trabalho doméstico, obstaculiza a eficiência 

da proibição de discriminação na contratação por motivo de sexo e de deficiência do 

trabalhador, porque demanda esforços incompatíveis com deficiências física ou visual e 

porque, conforme se pode notar na seção 1 deste artigo, as tarefas desempenhadas pelos 

domésticos, como exemplo, o de babá, o de faxineira, o de lavandeira e o de cozinheira, são 

realizados exclusivamente por mulheres, por ser uma questão cultural, em que apenas as 

mulheres estão mais aptas a desempenhá-las.  

Bastante questionável o direito de proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, por que segundo o Decreto n. 6.481 

de 2008
42

, inserido no ordenamento jurídico brasileiro para ratificar a Convenção 182 da OIT, 

é proibido o serviço doméstico ao menor de 18 anos, por ser considerado uma das piores 

formas de trabalho infantil. Essa proibição se baseia no fato de que pode acarretar ao menor 

diversos riscos a sua saúde. 
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A relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, com 

previsão de indenização compensatória, descrita no inciso I do artigo 7º da Constituição 

Federal, além de ter sua eficácia limitada informada pelo parágrafo único desse mesmo artigo, 

também consta do próprio texto do inciso a necessidade de norma regulamentadora para sua 

aplicação. Por conter a obrigatoriedade de edição de lei para entrar em vigor tal direito, ainda 

não pode ser aplicável para os domésticos nem para os trabalhadores urbanos e rurais, 

porquanto ainda não foi editada nenhuma lei com esse conteúdo. 

A garantia do seguro-desemprego foi definitivamente alçada a direito aplicável aos 

domésticos por força da alteração dada pela Emenda Constitucional 72/13. A Lei n. 10.208/01 

alterou a Lei n. 5.859/72 dando a faculdade de o empregador doméstico inscrever o 

trabalhador no regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço concedendo também o 

beneficio do seguro desemprego caso ele fosse inscrito nesse Fundo. 

O seguro-desemprego é assistência financeira temporária paga, com recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ao empregado desempregado com dispensa sem 

justa causa. O seguro não pode ser inferior ao salário mínimo e deve ser requerido entre sete e 

noventa dias contados da rescisão do contrato de trabalho. 

Como já foi dito, os empregados domésticos poderiam ser inscritos facultativamente 

no regime do FGTS, por decisão do empregador. A Lei n. 8.036/90 dispõe sobre o FGTS e as 

regras de pagamento e utilização. Aos empregados domésticos não há regramento jurídico 

diferenciado que informa o percentual de recolhimento à conta vinculada, correção monetária, 

multa fundiária e as hipóteses de movimentação, razão pela qual entende ser perfeitamente 

aplicável a referida lei a esses trabalhadores que forem inscritos no FGTS, no regime 

facultativo, pois a inscrição obrigatória no Fundo de Garantia ainda está pendente de 

regulamentação.  

O adicional noturno passou também a ser garantido aos domésticos. Tal instituto é 

regulado pela CLT no art. 73 ao determinar que a remuneração será acrescida de 20% para o 

trabalho realizado entre 22 horas de um dia e as 5 horas de outro, considerando que a hora 

noturna é computada como de 52 minutos e 30 segundos. Em face da ausência de legislação 

específica que regulamente o referido adicional aplicável aos domésticos, não há a definição 

de qual o percentual será aplicado sobre a hora noturna e o que é considerado hora noturna. 

Salário-família é benefício previdenciário pago mensalmente ao trabalhador de baixa 

renda em razão e na proporção do número de dependentes. A Lei n. 8.213/90 considera 

dependentes, para fins de recebimento do salário-família, os filhos menores de 14 anos de 

idade ou inválidos de qualquer idade, sendo equiparados a esses o enteado e o menor tutelado, 

desde que o segurado apresente declaração e comprove a dependência econômica. Para 
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recebimento do benefício, essa lei prevê que o segurado deverá apresentar ao empregador a 

certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao equiparado e, anualmente, 

atestado de vacinação obrigatória e comprovação de freqüência escolar do filho ou 

equiparado. Também receberão o salário-família, juntamente com aposentadoria, o 

aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados, se homem, 65 anos ou mais 

de idade e, se mulher, 60 anos ou mais de idade. O valor desse benefício será pago pelo 

empregador mensalmente, junto com o salário, sendo feita a compensação pelo empregador, 

quando do recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS
43

.  

A garantia de assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 

anos de idade em creches e pré-escolas evidencia-se com uma proteção à maternidade e ao 

emprego, estabelecendo locais para que os trabalhadores deixem seus filhos e possam 

trabalhar. Tal garantia é dever do Estado, previsto no inciso IV do art. 208 da Constituição 

Federal de 1988, que deve fornecer educação infantil por meio de creches e pré-escolas às 

crianças até 5 anos de idade e educação básica obrigatória e gratuita  dos 4 aos 17 anos em 

escolas.  

O seguro contra acidentes de trabalho, conforme o inciso II do art. 22 da Lei 

8.212/91, é recolhido pelo empregador à Seguridade Social em percentual sobre as 

remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês ao trabalhador, para custear os 

benefícios concedidos aos trabalhadores que sofrerem acidente de trabalho ou doença 

ocupacional. Não há legislação específica tratando do percentual a ser pago à Seguridade 

Social nem determinação de aplicação da Lei n. 8.212/91 aos domésticos. Esta lei indica que 

os percentuais a serem pagos à Seguridade Social variam de 1% a 3% de acordo com o grau 

de risco da atividade exercida pela empresa, se leve, médio ou grave
44

.  

Por fim, o pagamento para custeio do seguro mencionado não afasta a indenização a 

que o empregador está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa no acidente de trabalho, 

responsabilizando-se pelo dano moral, material e estético
45

. O dano moral é a compensação 

pelo sofrimento em que o trabalhador foi submetido em decorrência do ato culposo ou doloso 

praticado pelo empregador ocasionando o acidente de trabalho. O dano material é a reparação 

dos prejuízos econômicos sofridos pelo trabalhador acidentado. E, por último, dano estético 

que consiste em uma reparação financeira pela sequela física permanente do trabalhador.  
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3 A IMPORTÂNCIA DA CONVENÇÃO DA OIT 189 PARA A PUBLICAÇÃO 

DA EC N. 72/2013 

 

A Centésima Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida no período de 1º a 17 

de junho de 2011, na sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Suíça, 

finalizou a discussão sobre trabalho decente para os trabalhadores domésticos. Como 

conclusão, adotou-se a Convenção sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os 

Trabalhadores Domésticos, em 2011, conhecida como Convenção 189, e a Recomendação 

201. Essa recomendação complementa aquela Convenção.  

Referida Convenção ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional nem ratificada 

pela Presidência da República, mas foi a fonte instrumental para as novas configurações dos 

direitos dos trabalhadores domésticos, advindas da Emenda Constitucional n. 72/13. A 

Convenção contém 27 artigos, dentre os quais conceitua e estabelece os direitos e princípios 

básicos da relação laboral doméstica, adota formas de eliminação de discriminação e informa 

medidas de fiscalização.  

Segundo a norma internacional, trabalho doméstico é o executado por pessoa do sexo 

feminino ou masculino em um ou mais domicílios não podendo serocasional ou esporádico
46

. 

Estabelece a Convenção que o Brasil, assim como os outros países membros, deverá adotar 

medidas para: respeitar, promover e tornar real os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho como: a liberdade de associação sindical, reconhecendo o direito à negociação 

coletiva; observar a idade mínima para os trabalhadores domésticos, não podendo ser inferior 

à idade mínima instituída na legislação nacional; empregar medidas que certifiquem que os 

trabalhadores domésticos sejam protegidos contra todas as formas de abuso, assédio e 

violência, e usufruam de condições equitativas de emprego e condições de trabalho decente; 

informar sobre as condições de emprego, sendo, desde que possível, por contratos escritos ou 

acordos coletivos e possam livremente firmar com o empregador acordo sobre o local de seu 

domicílio e, para aqueles que residem no domicílio da prestação do serviço, não sejam 

obrigados a permanecer no domicílio ou acompanhar os membros deste em horários não 

estipulados em sua jornada de trabalho; conceder horários para descanso e férias; garantir 

igualdade de tratamento aos trabalhadores domésticos em comparação aos trabalhadores em 

geral, especialmente, referente às horas normais de trabalho, à compensação de horas extras, 
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aos períodos de descanso diários e semanais e férias anuais remuneradas, observando sempre 

as características específicas do trabalho doméstico; assegurar que os trabalhadores 

domésticos sejam beneficiados com o regime do salário mínimo e que a remuneração não seja 

estabelecida com base em discriminação por sexo
47

. 

 

4 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 224/2013 

  

O Projeto de Lei Complementar n. 224/13 pretende regulamentar a Emenda 

Constitucional n. 72, dispondo sobre o contrato de trabalho doméstico. Foi elaborado por 

Comissão Mista do Congresso Nacional e apresentado ao plenário do Senado Federal, em 06 

de junho de 2013. Teve sua análise encerrada por essa Casa em 17 de julho de 2014, ocasião 

em que foi enviado para revisão à Câmara dos Deputados. 

No Senado Federal, o Projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania dessa Casa, para emissão de Relatório, tendo sido escolhido para esse papel o 

Senador Romero Jucá. No seu parecer apresentado à Comissão, o Senador Romero Jucá 

explica a opção da utilização de lei complementar no tratamento da matéria sobre o trabalho 

doméstico. Para esse Senador, como o inciso I do art. 7º da Constituição Federal de 1988 

determina que a proteção contra despedida arbitrária seja regulamentando por lei 

complementar, então é fundamental que todo assunto fosse também tratado apenas por um 

diploma legal
48

. 

Ao projeto de lei foram apresentadas dezesseis emendas e apenas três foram 

acolhidas, totalmente: a primeira, a segunda e a quarta emendas
49

. A primeira emenda, de 

autoria do Senador José Agripino, contesta a constitucionalidade da redação do art. 44 do 

Projeto de Lei Complementar n. 224/13 que prevê a aplicação da CLT no que tange à 

fiscalização do cumprimento das normas que disciplinam o trabalho doméstico. Essa Lei 

estabelece para fiscalização do cumprimento das normas a realização de visitas ao 

estabelecimento empresarial. Para esse Senador, se for observada a mesma lógica de 

fiscalização para o trabalho doméstico, esbarrar-se-á em inconstitucionalidade com ataque 

direto no previsto no inciso XI do art. 5º da CF que diz que a “casa é asilo inviolável do 
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individuo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial”
50

. 

Portanto, a intenção desse legislador é adaptar a fiscalização do cumprimento das 

normas à inviolabilidade de domicilio, com a necessidade de agendamento prévio de 

fiscalização na residência do empregador doméstico
51

.  

A segunda emenda, elaborada pela Senadora Lúcia Vânia, acrescenta mais uma 

possibilidade de o doméstico rescindir o contrato de trabalho por culpa do empregador quando 

esse praticar qualquer forma de violência doméstica ou familiar prevista na Lei Maria da 

Penha
52

. 

E, na quarta emenda, o Senador Aloysio Nunes Ferreira sugere a alteração do texto 

do § 2º do art. 5º do Projeto de Lei Complementar n. 224/14 para dar maior aplicabilidade ao 

contrato de prazo determinado e sua prorrogação. No texto inicial do parágrafo diz que se o 

contrato de experiência não for prorrogado após quarenta e cinco dias ou, se prorrogado, 

ultrapassar o período de noventa dias, passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo 

indeterminado
53

. A alteração impõe que se o contrato de experiência, havendo continuidade 

do serviço, não for prorrogado após o decurso de seu prazo previamente estabelecido, 

ouultrapassar o período de noventa dias, passará a vigorar como contrato a prazo 

indeterminado
54

. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei Complementar foi recebido em 17 de 

julho de 2013 e deliberado em Plenário em 23 de abril de 2014. Ao Projeto foram 

apresentadas cinquenta emendas de plenário e quatro foram retiradas pelo próprio autor. 

Nessa Casa o Projeto tramita sob o nº 302/2013. Como o Projeto de Lei Complementar foi 

emendado, a Câmara dos Deputados o remeteu ao Senado Federal para deliberar sobre as 

emendas, tendo sido recebido por essa Casa em 05 de maio de 2014
55

. 
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4.1 As controvérsias sobre o Projeto de Lei Complementar n. 224/2013 

 

O Projeto de Lei Complementar n. 224/13 define o que é empregado doméstico e 

acrescenta de forma expressa os requisitos da subordinação, onerosidade e pessoalidade na 

relação de trabalho, além de estabelecer que para haver a continuidade na prestação do serviço 

o labor deve ser por mais de dois dias por semana. Segue a orientação da Convenção 182 da 

OIT e do Decreto n. 6.481/08 de proibir a contratação de menor de 18 anos para o 

desempenho de trabalho doméstico. Informa que o recolhimento para a conta vinculada do 

FGTS será feito pelo empregador até o dia 7 do mês seguinte na proporção de 3,2% sobre a 

remuneração do empregado doméstico para indenizar-lhe pela perda, sem justa causa, ou por 

culpa do empregador, do emprego doméstico, e de 8% sobre a remuneração para composição 

do FGTS do empregado. Afasta terminantemente a possibilidade da multa fundiária de 40%, 

ou a de 20% quando o empregado tiver sido dispensado por culpa recíproca ou força maior, 

sobre os valores constantes na conta vinculada, referentes à vigência do contrato de trabalho, 

depositada pelo empregador na conta vinculada do FGTS, e a obrigação de o empregador, 

sendo ele quem rescindiu o contrato de trabalho, depositar os valores do FGTS do mês da 

rescisão e ao imediatamente anterior que não tiver sido recolhido. 

Em contraposição à indenização fundiária de 40%, ou a de 20%, quando o 

empregado tiver sido dispensado por culpa recíproca ou força maior, dos trabalhadores 

urbanos e rurais, incluirá a futura lei o percentual de 3,2% sobre a remuneração do empregado 

doméstico, devendo ser recolhido mensalmente à conta vinculada do empregado, para 

indenizar-lhe pela perda do emprego sem justa causa ou por culpa do empregador. Esses 

valores serão movimentados pelo empregador nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a 

pedido, de término do contrato de trabalho a prazo determinado, de aposentadoria e de 

falecimento do empregado doméstico. No caso de culpa recíproca, metade dos valores a título 

de indenização será movimentada pelo empregado e, a outra metade, pelo empregador. 

Apesar de se prever a inclusão do doméstico no FGTS, advinda da Emenda 

Constitucional n. 72/13, mesmo após a aprovação e publicação do Projeto de Lei 

Complementar n. 224/13, o empregador doméstico somente será obrigado a inscrever e 

efetuar os recolhimentos do FGTS, referentes a seu empregado, após edição de regulamento 

expedido pelo Conselho Curador do FGTS e pela Caixa Econômica Federal.  

O Projeto de Lei Complementar, ora em estudo, define no art. 27 quais são as causas 

que ensejam a dispensa do empregado por justa causa, não se utilizando, portanto, do art. 482 

da CLT como era feito pela Lei n. 5.859/72. Apesar de inserir em seu texto artigo com as 

hipóteses de justa causa, percebe-se que o texto é cópia daquele artigo da Consolidação das 
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Leis do Trabalho, mas com as devidas adaptações à relação de trabalho doméstico. 

Acrescentou, porém, a hipótese de maus tratos a idoso, à pessoa com deficiência ou à criança, 

e determinou o que se considera abandono de emprego. Do mesmo modo, o legislador copiou 

parte do texto do art. 483 da CLT no parágrafo único do art. 27, desse projeto, permitindo que 

o empregado rescinda o contrato por culpa do empregador e prevendo apenas inciso que cuida 

da situação em que o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou 

familiar contra mulheres de que trata a Lei Maria da Penha. 

O Projeto de Lei Complementar n. 224/2013 instituiu o Simples Doméstico, como 

regime unificado de pagamento de tributos, contribuições e outros encargos do empregador 

doméstico e deverá ser regulamento em 120 dias a partir da entrada em vigor desse Projeto de 

Lei dos Domésticos. O empregador deverá, mediante documento único, recolher 8% a 11% de 

Contribuição Previdenciária, às custas do empregado, 8% de Contribuição Patronal 

Previdenciária, 0,8% contribuição para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho 

e imposto de renda.  

  A Lei n. 8.213/90 será alterada prevendo que o empregado doméstico deverá 

apresentar apenas a certidão de nascimento dos dependentes para requerer o pagamento do 

salário-família, diferentemente dos demais beneficiários desse beneficio.  

A fiscalização do cumprimento das normas do trabalho doméstico, com natureza 

orientadora, a ser feita pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, no domicílio do empregador, 

dependerá de agendamento prévio e será feita sempre com acompanhamento do empregador 

ou de alguém da família. Entretanto,no caso da suspeita de trabalho escravo, de tortura, maus 

tratos e tratamento degradante, de trabalho infantil ou de qualquer violação de direitos 

fundamentais do indivíduo, a inspeção no local da prestação do serviço doméstico será 

compulsória, desde que seja fundamentada a requisição de autorização judicial.  

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Observando os dados apresentados neste trabalho, a respeito da legislação afeta aos 

trabalhadores domésticos, denota-se que a categoria, gradativamente, conquistou direitos 

trabalhistas.   

A Lei nº 5.859/1972 teve seu papel importante porque estatuiu direitos mínimos aos 

domésticos, já que a CLT não poderia ser aplicada a esses trabalhadores, diante da implícita 
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proibição trazida em seu artigo 7º. Mesmo assim, essa lei não era suficientemente capaz de 

impor aos domésticos direitos mínimos que garantissem a proteção trabalhista aos domésticos 

já que, diferentemente dos trabalhadores urbanos protegidos pela CLT, aos domésticos não 

havia limitação de jornada de trabalho, direito ao recebimento de horas extraordinárias e de 

adicional noturno. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a primeira Constituição 

brasileira a tratar dos direitos dos domésticos, os direitos dos domésticos foram ampliados, 

mas ainda não acrescentou aos domésticos os direitos importantes que essa categoria ansiava 

desde a entrada em vigor da Lei nº. 5.859. Continuaram os domésticos com direitos 

diferenciados dos outros trabalhadores. Tais direitos só foram assegurados aos domésticos 

com a publicação da Emenda Constitucional nº. 72 de 2013. 

Contudo, apesar dos direitos acrescentados pela Emenda Constitucional não serem 

totalmente aplicáveis de imediato, por necessitarem de lei regulamentadora, o que impede que 

os trabalhadores já usufruam deles, tornou-se uma norma de grande importância para os 

domésticos porque ampliou significativamente os direitos trabalhistas dessa categoria. 

 Para que seja totalmente aplicada a referida Emenda Constitucional dos domésticos, 

necessário que o Projeto de Lei Complementar 224/2013 seja aprovado. Esse projeto de lei 

além de regulamentar a Emenda Constitucional nº. 72,substituirá a Lei n. 5.859; conceituará o 

que é empregado doméstico, definindo que serviço de forma contínua é o prestado pelo 

doméstico a uma pessoa ou família por  mais de 2 dias por semana; tratará dos valores que 

devem ser recolhidos à conta vinculada do FGTS e ao INSS; incluirá o seguro acidente de 

trabalho; e reduzirá para 8%, o que hoje é 12%,  o valor da contribuição previdenciária paga 

ao INSS pelo empregador, calculada com base no salário do empregado.   

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, W. R de; FRAGA FILHO, W. Uma história do Negro do Brasil. 

Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 

BARBOSA, Ayres D’Athayde Wermelinger. Trabalho Doméstico.  4ª reimpressão. Curitiba: 

Juruá, 2012.  

BRASIL. Decreto n°. 16.107, de 30 de Julho de 1923. Aprova o regulamento de locação dos 

serviços domésticos. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-



28 

 

1929/decreto-16107-30-julho-1923-526605-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 12 

mar. 2014. 

______. Lei nº 3.071, de 1° de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm> Acesso em: 13 mar. 2014. 

______. Decreto nº. 19.770, de 19 de março de 1931. Regula a sindicalização das classes 

patronais e operarias e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D19770.htm>. Acesso em: 12 

mar. 2014.  

______. Lei nº. 605, de 5 de janeiro de 1949. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm>.  Acesso em: 24 abr. 2014. 

______. Diário Oficial, de 05 de janeiro de 1943. Disponível em: 

<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/29283>. Acesso em: 13 mar. 2014. p. 1.         

______. Exposição de motivos Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 

<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/29280/1943_clt_exposicao_moti

vo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 13 mar. 2014.             

______. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso 

em: 19 set. 2013. 

______. Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 

Social. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-

1969/L3807.htm>. Acesso em: 16 mar. 2014. 

______. Lei nº. 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Dispõe sobre a profissão de empregado 

doméstico e dá outras providências. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5859.htm>. Acesso em: 19 set. 2013. 

______. Decreto nº. 71.885, de 09 de março de 1973. Aprova o Regulamento da Lei nº 5.859, 

de 11 de dezembro de 197, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, e dá 

outras providências. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-

1979/decreto-71885-9-marco-1973-420205-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 16 

mar. 2014. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 7º e parágrafo único, 

anterior à redação dada pela Emenda Constitucional nº 72/2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 19 set. 

2013. 

______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 43300-32.2008.5.05.0013. 

Recurso de Revista. Empregado Doméstico. Vínculo de Emprego. Continuidade na 

Prestação de Serviços. Caracterização. Recorrente: Ana Cristina Lima da Cruz Strapasson. 

Recorrida: Paula HasselmanBelmar. Relator: Ministro Paula Manus. Brasília, 16 de 

dezembro de 2011. Disponível em: 

<https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Cons

ultar&conscsjt=&numeroTst=43300&digitoTst=32&anoTst=2008&orgaoTst=5&tribunal

Tst=05&varaTst=0013>. Acesso em: 17 mar. 2014. 



29 

 

______. Lei nº. 12.964, de 8 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12964.htm>. Acesso 

em: 13 mai. 2014. 

GARCIA, Filipe Barbosa Garcia. Curso de Direito do Trabalho. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012.  

GONÇALVES, Emílio. Direitos Sociais dos Empregados Domésticos. São Paulo: LTR, 

1989. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2011. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Dom

icilios_anual/2011/tabelas_pdf/sintese_ind_4_1_12.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014. 

MARTINS, Sergio Pinto. Manual do Trabalho Doméstico. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

SOUZA, F.F. Escravas do Lar: as mulheres negras e o trabalho doméstico na Corte Imperial. 

In: XAVIER, G.; FARIAS, J.B.; GOMES, F. (Org). Mulheres Negras no Brasil Escravista 

e do Pós-Emancipação.São Paulo: Selo Negro, 2012.  

 



Revista de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros 
Ano VI – Número 16 – OUT/DEZ                                    

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                                                      
Bruno Augusto Prenholato 

2015 

 

30 

 

 

 

CONTROLE DE JURIDICIDADE – UMA ANÁLISE À LUZ DO 

INTERESSE PÚBLICO 
 
 

Bruno Augusto Prenholato
1 

 
 
 

 
RESUMO: O artigo em questão visa a apresentar estudo relativo ao interesse público e sua 

manifestação junto às decisões judiciais, forma de controle e exame da juridicidade das 

normas que podem ser extraídas das decisões judiciais. Neste estudo, propõem-se ainda a 

elaboração de mecanismo de controle, tendo como fundamento principal o interesse público e 

a consequencialidade dos entendimentos firmados pelas cortes de justiça de nosso país.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Interesse público. Decisão judicial. Juridicidade.Controle. 

 

ABSTRACT: The article in question is about to present the study on the public interest and 

its manifestation with the judicial decisions, how to control and the examination of the 

legality of rules that can be drawn of judgments. In this study, still propose up the 

development control mechanism, aiming the public interest and the consequentiality of 

understanding signed by the courts of our country. 

 

KEYWORDS: Public interests. Judicial decisions.LegalityControl.  

 

1. Introdução: 

 

  O ativismo judicial, como forma de controle e equilíbrio das relações 

institucionais dos diversos poderes do Estado tem atingido, nos últimos tempos, altíssimo 

grau de atuação, conforme se tem observado das diversas decisões judiciais prolatadas na 

mais alta corte de justiça do país. O Supremo Tribunal Federal, cuja formação é também o 

retrato político de um poder, embora não legitimado diretamente pela vontade popular, tem 

decidido questões de interesse público que afloram junto àquele alto sodalício, com intensas 

repercussões sociais, na medida em que, através de instrumentos de natureza processual, 
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como é o caso da repercussão geral, afetam as mais diversas e variadas relações jurídicas 

sociais existentes, ora concretizando o interesse público em geral, ora celebrando o interesse 

do Estado ou da Administração. 

  Neste cenário de franco avanço das relações sociais, o Supremo Tribunal 

Federal, a exemplo de outros tribunais igualmente importantes, atuam, certamente, 

consertados no interesse de se promover a justiça ao cidadão comum, todavia, a visão 

ontológica do conceito de justiça, amplificado de forma gradual e muitas vezes 

exageradamente legalista, conduzem o jurisdicionado a um processo de subalternalização de 

certas questões, a controles estatais que afastam a justa apreciação do Poder Judiciário, como 

deveria acontecer. 

  Recentemente, no julgamento do RE 631240, de relatoria do Ministro Luís 

Roberto Barroso, o STF assentou o entendimento de que o segurado vinculado ao INSS, ao 

provocar discussão judicial acerca de benefício prestacional do sistema de seguridade, 

deveria, inicialmente, requerer pedido administrativo, tornando-se tal exigência verdadeira 

condição da ação.  

  Num passado não tão distante, a questão da imposição da obrigatoriedade de o 

jurisdicionado submeter eventual litígio a um órgão estranho ao Poder Judiciário, como forma 

de se estabelecer um procedimento preliminar, antes do acesso ao judiciário, não é novidade. 

No caso da justiça laboral, é de conhecimento geral o art. 625-D da CLT, o qual propugnava 

ao trabalhador a obrigatoriedade de submeter a lide a uma comissão prévia de conciliação, 

como forma de introduzir à relação jurídica tratada a conciliação, negociação e mediação, a 

fim de se obter a solução das lides, antes mesmo do acesso ao judiciário. 

  Tal proposta, embora bem intencionada, já que a ideia central de tal imposição 

seria a de desafogar a justiça do trabalho do crescente e infindável número de demandas, 

acabou por criar um procedimento preliminar de poucos resultados. Ao contrário, tais 

comissões tiveram o insucesso de criar verdadeira polarização entre os litigantes, que 

preferiam resolver seus problemas com a intervenção de um juiz verdadeiramente investido 

em jurisdição. Para as comissões de conciliação prévia, faltava ainda a confiança e a 

credibilidade do procedimento, que, infelizmente, não foram conquistados adequadamente. 

Por fim, as comissões se transformaram em palco de disputas sindicais e patronais, que em 

nada auxiliavam a solução dos conflitos.  

  Como era de se esperar, o próprio Supremo se viu obrigado a examinar tais 

questões a partir da ADI 2160 e 2139, as quais suspenderam a obrigatoriedade das ditas 

comissões.  
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  De certo, o que se propõem como estudo para este ensaio é o exame do 

interesse público que certos posicionamentos judiciais representam para a coletividade, já que 

no modelo jurídico atual inexistem formas efetivas e eficazes de se promover o controle do 

interesse público ou o grau de afetação deste instrumento junto à sociedade.  

  Por certo, os instrumentos de controle servem ao Estado e à sociedade como 

um todo, pois devem funcionar legitimados pelo interesse coletivo, sempre buscando a 

conformação da vontade que traga viabilidade social, econômicae jurídica, sem nos 

esquecermos da necessária preservação do Estado. Portanto, o sistema de controles não deve 

estar a serviço exclusivo de um poder de fato, mas, submete-se a um poder de direito. Muitas 

vezes, quando a decisão tomada no âmbito administrativo ou judicial se traduzem em um 

distanciamento entre o poder de fato e o poder de direito, temos verdadeira subversão da 

ordem democrática, o que não se pode tolerar.  

  Neste momento os mecanismos de controle devem atuar eficazmente, 

afastando do sistema jurídico a anomalia causadora da violação ao interesse público e 

coletivo.  

  Certamente, a criação de novos modelos de controle se revela um tanto quanto 

polêmica. Todavia, em um modelo democrático complexo como é o sistema legal brasileiro, a 

diluição do poder representa inegável contribuição e fortalecimento do modelo democrático, 

na medida em que se estará oportunizando a diversos setores da sociedade a participação na 

construção de um modelo de democracia justa, solidária e fraterna.  

  Mas, para que tal modelo não ressoe vazio e nada pragmático, de que forma 

podemos reforçar o interesse público junto das decisões judiciais e administrativas, 

reduzindo-se o interesse exclusivo de alguns setores da sociedade? 

  Pois bem, a resposta para tal questionamento é de fundamento plúrimo. Em 

primeiro lugar, as bases de qualquer sistema de controle devem estar alicerçadas junto 

daquele órgão, que, inevitavelmente, deve sofrer o processo de confrontação, fiscalização e 

controle, através do reforço de princípios fundamentais de inspiração constitucional. O 

controle realizado pelo próprio órgão prolator da decisão é fundamental, pois, a submissão de 

qualquer decisão ao crivo do interesse público estimula a criação de estado de consciência 

daquele que possui o ônus decisório.  

  Além disso, o controle interno, que é realizado com exclusividade por quem 

deve decidir, alça o interesse publico a uma espécie de comprometimento de todos os órgãos 

que possuem parcela decisória de poder, aos ideais democráticos de um país. O reforço do 

ideal democrático, muitas vezes não é estimulado apenas por sistemas complexos de controle, 
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ao contrário, admite-se a obtenção de resultados a partir da disposição de sistemas internos de 

controle. 

  O interesse público, embora seja considerada uma expressão jurídica de 

conteúdo variado, traz em sua filologia um núcleo suficiente a criação de um modelo jurídico 

calcado na realização da vontade não apenas do somatório de todas as vontades privadas, ao 

contrário, de uma vontade coletiva que represente o todo, o interesse e a manutenção de uma 

sociedade capilarizada em diversos setores. 

  Assim, iniciamos nossos estudos acerca do interesse público, suas definições e 

formas de constatação de seu atingimento, com a finalidade de examinarmos a possibilidade 

de tal critério – interesse público – como princípio legitimador da força normativa das 

decisões judiciais ou mesmo administrativas.  

2. O interesse público e sua definição 

 

 

  Não restam dúvidas de que o interesse público representa uma grande 

preocupação social, jurídica e administrativa, quando se analisa a atuação de órgãos do Estado 

em seu atuar.  

  Certamente, a definição de interesse público não surge de forma natural e 

evidente, sem que, para alcançarmos seu conteúdo tenhamos de empreender algum esforço
2
. 

De fato, como afirma Bandeira de Mello, ao se pensa em interesse coletivo, habitualmente, 

poderíamos imaginar a contraposição de interesses públicos (coletivos) a interesses 

particulares. De fato, a conceituação da expressão interesse público passa por tal raciocínio, 

mas dizer apenas isso é dizer muito pouco a respeito do significado da expressão interesse 

público. 

  De fato, a expressão em comento tão pouco significa o somatório de todas as 

vontades particulares, pois, em certa medida, admite-s que o interesse público venha a 

contrariar um ou outro interesse privado. Mas reduzir a expressão de interesse público ao 

somatório de vontades é negar a amplitude conceitual e jurídica que é deveras ampla em sua 

generalidade. Tão pouco podemos compreender o interesse público como sendo algo 

destoante do interesse de todas as partes, afinal de contas se todas as vontades perfazem uma 

unanimidade, não faria nenhum sentido calcar o interesse público em algo que caminhe na 

contramão da vontade ou interesse da imensa maioria. 

 

                                                 
2
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 

2013, 30ª Edição. Pp. 53-55. 
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  O interesse coletivo deve, portanto, significar a expressão em que há a 

predominância do interesse social geral, considerada em seu todo
3
.  

  Em uma democracia os órgãos ou fontes de poder
4
 ao produzirem leis ou 

decisões judiciais ou administrativas, invariavelmente de deparam com a confrontação de 

interesses próprios da Administração, com os interesses particulares. Todavia, aos poderes 

instituídos convém definir, em dados momentos, especialmente os decisórios, o que é o 

interesse coletivo.  

  Sem embargo, sempre que tal definição ultrapassa os limites do todo, ou do 

interesse coletivo, estaremos diante de uma violação ao interesse público. Na esteia desse 

raciocínio, teremos um ato anulável, pois a presunção de validade cederia espaço a um vício 

de ordem material ou formal que contrariariam o interesse coletivo, o interesse público.  

  Conceitualmente, Bandeira de Mello prefere conceituar o interesse público 

como sendo o interesse do todo, do conjunto social, catalisado pela dimensão pública dos 

interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto parte da sociedade, 

considerada juridicamente no Estado.  

  Tal conceito, em certa medida minimiza grandes problemas oriundos do 

processo de representação popular, pois, inexiste em nosso modelo jurídico, fórmula 

adequada à integração política de todas as massas, inclusive os vários setores sociais
5
. Como 

consequência disso, apontamos o absoluto descrédito com o que o Poder Legislativo conta 

hoje. Incapazes de representar adequadamente os interesses daqueles que os elegeram, o 

Legislativo vivencia hoje verdadeira crise representativa.  

  Inúmeros projetos de lei, verdadeiros natimortos de representatividade, surgem 

sem qualquer vinculação ao interesse público, pois, ao contrário, estariam voltados à defesa 

de interesses dos mais poderosos ou de certos grupos hegemônicos. A este respeito, 

entendemos que a crise representativa que vivenciamos nos dias de hoje relaciona-se 

diretamente com o modelo de poder empregado em nosso país. Precisamente no século XVIII 

surgiu uma teoria bastante interessante para tratar do interesse público, ou pelo menos limitar 

o seu funcionamento. No caso, defendia-se a ideia de que a liberdade como valor supremo 

conduziria a situações esdrúxulas, onde, de um lado, existiriam indivíduos marginalizados, 

enquanto, de outro, teríamos cidadãos vivenciando uma série de privilégios, muitas vezes não 

merecidos.  

                                                 
3
 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. São Paulo. Editora Saraiva, 2007. P.45. 
4
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conceituação entendida como: o Poder Executivo, Legislativo e o Poder Judiciário.  
5
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  A solução para tais distorções seria justamente a limitação das liberdades, 

através de um modelo cujas escolhas do que viria a ser interesse publico seriam fatalmente 

determinadas pelo Estado. Pura fantasia! O destino de um povo ou Estado jamais podem ser 

conduzidos de forma livre por um grupo de indivíduos que se investem de sabedoria e 

capacidades divinas para definir os melhores rumos. Tais opções, como sói acontecer, devem 

ser determinados pela vontade do todo, no interesse do todo coletivo.  

  O grande problema de se definir com precisão o que vem a ser o interesse 

público esbarra na necessidade de examinarmos o próprio modelo jurídico hoje aqui instalado. 

Parece-nos que os problemas datam de muito antes da Constituição Federal de 1988.  

  Álvaro Lins
6
, já advertia desde 1946, que, no Brasil, o problema da 

representação era algo crônico. Os representantes do povo exerciam o poder pelo poder, sem 

qualquer espécie de vinculação com interesse público, ao passo que para eventual oposição 

restaria tão somente a possibilidade de aderir ou revolução. 

  É cada vez mais complexa a definição de interesse público, especialmente em 

um sistema normativo em que as diversas minorias coexistentes parecem ter acesso aos 

órgãos democráticos de produção das leis, relativizando a heteronomia normativa que, cada 

vez mais, apresenta-se flexibilizada. Tal fenômeno, ressalte-se, verifica-se também junto às 

decisões judiciais. Desse modo, a definição de interesse público é cada vez mais amplificada 

dada a alta complexidade de se condensar expressão cujos significados são múltiplos.  

 

2.1 – O interesse público primário e secundário: 

 

 

  Apenas melhor definirmos o estudo a respeito das definições que cercam o 

interesse público, devemos aprofundar esse exame, traçando os principais aspectos relativos 

ao interesse público.  

  Como defendemos, a linha de confrontação de interesse encontra, basicamente, 

duas frontes. Em um dado momento existe o interesse primário, calcado no interesse geral. 

Este foca o seu exame no interesse social ou interesse da coletividade como um todo.  

 

                                                 
6
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Pernambuco: editora desconhecida, 1946. P. 260.  
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  Quanto ao interesse secundário, este diz respeito à maneira com que a 

Administração entende e enxerga o interesse público, e, obviamente, tal visão se dá de acordo 

com os elementos que a Administração possui
7
. 

  Certamente, a grande dificuldade em se definir o interesse primário e 

secundário reside na característica inerente a esta definição, no caso, a definição de 

parâmetros que sejam confiáveis. Afinal, a toda evidência não se revela operação simples a 

formação de entendimento ou juízo a respeito do interesse público, que, aparentemente, se 

forja a partir de um cenário de conflituosidade, ou ainda, de antagonismos tais em que 

podemos identificar diversos interesses públicos existentes.  

  Aliás, neste cenário diverso, podemos visualizar, muitas vezes, inúmeras 

vertentes para o que vem a ser o interesse público, pelo que, identificamos, em certa medida, a 

sua mutabilidade, na medida em que a formação do interesse público poderá estar 

condicionada a questões de ordem políticas, econômicas e sociais. De qualquer forma, o 

condicionamento do interesse público a tais elementos se evidencia deveras perigoso e nada 

recomendável, eis que o poder, muitas vezes, é exercido por grupos cuja representatividade é 

duvidosa.  

  Talvez, por essa razão, a necessidade de provocarmos, em certas ocasiões, a 

necessária participação popular, obviamente canalizando o interesse do povo através de 

instrumentos de democracia direta.  

3. Juridicidade 

 

  A filologia moderna compreende bem a expressão juridicidade. Segundo a 

doutrina, podemos compreender a juridicidade com sendo algo que é formado ou construído 

com características jurídicas
8
. É algo que guarda em sua formação o caráter de justiça. A 

juridicidade compreende, portanto, o direito justo, ou ainda, o direito legítimo.  

  O grande problema que apontamos ao trabalharmos com critérios abertos, 

como é o caso das expressões “ordem pública”, “boa-fé” ou mesmo o “interesse público”, é o 

fato de se considerar, com alguma garantia, o verdadeiro interesse público. Condensar as 

vontades de uma sociedade não é tarefa das mais fáceis, haja vista a multiplicação incansável 

de minorias, interesses e direitos que se densificam de forma célere através de microssistemas 

                                                 
7
 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. São Paulo:Saraiva, 2007. P.47. 

 
8
 SILVA, De Plácido .Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2008. P. 831. 
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jurídicos, ou ainda, corporificados através de leis e códigos que são criados com a função de 

traduzir interesses de apenas alguns setores sociais.  

  O sistema jurídico hoje vigente em nosso país, embora considerado complexo, 

economicamente inviável e por demais burocratizado, tem evoluído sistematicamente para um 

processo de simplificação, o que representa um processo sociológico desejável em qualquer 

democracia. Ocorre que os rumos assumidos neste processo de simplificação trazem à tona 

outro problema, o que NiklasLuhman costuma chamar de dupla contingência. A dupla 

contingência seria o processo inverso. Na verdade, dada a diversidade de sistemas hoje 

coexistentes, a existência de problemas chega a ser inevitável, de sorte que à solução de 

problemas comuns a sistemas diversos há a implicação necessária de um processo de 

complexização das soluções. Esse efeito reverso apontado por Luhman não é fenômeno 

apenas sociológico. É algo que se manifesta também no direito, como forma de legitimação 

de decisões judiciais entre outros interesses. 

  Fato é que o processo de legitimação de decisões judiciais em nosso sistema 

normativa apresenta processos bastante interessantes de legitimação, como, por exemplo, o 

processo protocolar de se construir uma decisão
9
. As formalidades e práticas forenses 

conferem legitimidade às muitas decisões prolatadas, por mais arbitrárias que sejam. É nesse 

ponto que reside um dos principais problemas, em nosso entendimento. A falta de 

comunicação, diálogo e interlocução das decisões judiciais com os jurisdicionados. 

  Dentre os diversos métodos de criação, desenvolvimento e formação do 

consenso, não há na ciência jurídica um mecanismo eficiente e capaz de permitir que os 

jurisdicionados participem do processo de construção de uma decisão judicial. No âmbito do 

processo civil, podemos apontar algumas tentativas fracassadas de se autorizar a participação 

de sujeitos estranhos à relação processual instaurada, destacando que, para que tal fenômeno 

processual seja invocado, deve ser preenchida uma série de requisitos. Portanto, a participação 

é limitada.  

  Quanto à questão do processo de legitimação de decisões, por óbvio, 

preferimos abordar tal questão em tomo apropriado deste pequeno ensaio, dadas as altas 

repercussões envolvidas para o processo de controle que nos propusemos a estudar.  

  De qualquer forma, mesmo apesar de a decisão judicial não contar com a justa 

e necessária legitimação do interesse geral, de certo sua validade será confirmada ante a 

existência do procedimento, regras protocolares e o fato de que a decisão judicial ou 

administrativa seja oriunda de uma fonte de poder: judiciário, legislativo ou executivo.  

                                                 
9
 LUHMAN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: Universidade de Brasília, 1980. P.20-22. 
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  Mas e o que ocorre quando a decisão judicial possui critérios questionáveis de 

justiça? Ou seja, o que fazer quando a decisão judicial é antijurídica? Bom, primeiramente, 

temos que lembrar que a decisão em si não é nula. Ao contrario, é válida e capaz de produzir 

efeitos imediatos, não por conta de seus argumentos jurídicos ou de seu forte poder de 

convencimento. A decisão antijurídica somente é válida em razão de emanar de órgão de 

poder, como é o caso daquelas decisões oriundas do Poder Judiciário. A decisão antijurídica é 

consequentemente válida em razão de sua origem (fonte de poder). No entanto, sua validade é 

questionável, permitindo, inclusive, que outros órgão do Poder Judiciário possam declarar a 

antijuridicidade da decisão, seja por não corresponder ao que dizo sistema normativo, ou 

ainda, por não atender o interesse coletivo.  

  Fato é que a decisão antijurídica necessita de um processo de controle, a qual 

corresponde a oportunização de um diálogo entre o poder constituído e responsável pela 

decisão e os jurisdicionados que acatarão a decisão imposta. Controlar, em verdade, 

representa em nosso modelo jurídico à elaboração de um complexo sistema de comunicação 

entre os jurisdicionados e o poder responsável pela decisão judicial ou administrativa. A 

elaboração de um sistema de controle não é algo tão simples. Suas etapas passam 

necessariamente por diversos níveis, os quais devem ser sistematicamente testados antes da 

efetiva implantação.  

  Antes, porém, da elaboração de tal modelo, devemos examinar o processo de 

legitimação.  

 

4. A legitimação do procedimento constitucional 

 

 

  Legitimar é trazer conformação generalizada a uma sociedade, ou ainda, é 

processo que representa a aceitação de uma decisão ou ato administrativo. A rigor, à luz de 

uma perspectiva constitucional, a legitimação pode também ser compreendida através do 

poder constituinte, ou materialmente a partir da própria constituição de um país
10

. De fato, é a 

constituição que funda o poder. É a constituição que justifica e dá legitimação. Como efeito 

prático deste raciocínio, a constituição ao determinar funções, órgãos, controles, limites e etc. 

compartilha o poder soberano que a institui, trazendo legitimação para certos atos ou 

condutas.  

 

                                                 
10

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. Coimbra: 

Almedina. P.1440.  
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  A legitimação das decisões judiciais representa complexo sistema de aceitação 

e validação do ato judicial, o qual necessariamente perpassa através da análise do direito 

positivo, ou ainda, o direito posto, o qual implica no reconhecimento de premissas, todas 

como obrigatórias, para uma determinada sociedade
11

. 

 

  Com efeito, podemos afirmar que hoje abandonamos quase que completamente 

os modelos medievais de aceitação, onde praticamente vigoravam os processos do direito 

natural, como única forma conhecida de legitimação. Atualmente, a sociedade é complexa e, 

como tal, os processos de legitimação passam, inclusive, por comportamentos e medidas 

protocolares para sua validação. No sistema político moderno e atual, o processo de 

legitimação das decisões judiciais, ao mesmo tempo em que representa o resultado prático de 

um complexo sistema decisório, simplifica o processo de conformação e aceitação social. As 

decisões judiciais traduzem, em verdade, a criação de premissas interpretativas da lei, cuja 

questionabilidade são deveras limitadas, após a implementação de certas condições.  

  Contudo, é de se ressaltar a necessidade extrema de que as decisões judiciais 

acompanhem o modelo estabelecido pela constituição, sob pena de serem submetidas a um 

rigoros sistema de controle estabelecido pela própria constituição cujo resultado último pode 

ser compreendido em duas dimensões: i) a confirmação da decisão judicial e a consequente 

legitimação da decisão; ii) o afastamento da decisão tomada e a consequente declaração de 

imprestabilidade da norma verificada – declaração de inconstitucionalidade.   

  Percebamos que a legitimação das decisões judiciais traz efeito lateral muito 

superior à concretização dos direitos ali concretizados, tais como: a proteção e defesa da 

ordem fundamental do estado, a afirmação do controle do poder político (que é o poder que 

elabora as leis), bem como a ordenação de um poder complexo que se presta a justificar a 

existência do Estado. Tais efeitos, muito embora não previstos na própria lei, são facilmente 

verificáveis quando examinadas as consequencias legais e políticas de qualquer decisão 

judicial tomada.  

  Aliás, a respeito desse tema, não podemos deixar de mencionar o fato de que as 

decisões judiciais devem sofrer uma análise consequencialista, como que uma alternativa de 

exame das consequencias criadas pela decisão judicial, sendo justo lembrar que devemos 

estudar claramente o tipo de regra de conduta que se está criando pela decisão, como essa 

decisão deve ser observada e etc
12

. 

                                                 
11

 LUHMAN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: Universidade de Brasília, 1980. P.32. 
12

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos do direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2010, p. 186. 
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  A importância de um exame quanto às consequências das decisões judiciais 

integra o complexo sistema de legitimação, na medida em que tal exame cuida de afastar as 

deformações eventualmente existentes, as quais muitas vezes são inconvenientes e até 

superfluas para o cidadão.  

  O processo de legitimação passa ainda pela análise da soberania em sua 

dimensaõ interna,  uma vez que o poder impositivo de uma decisão judicial compreende 

apenas uma pequena parcela do poder instituído que representa o estado
13

. Mais uma vez, o 

complexo sistema decisório existente em um país taduz a força política do poder instituído 

que compartilha sua soberania com os poderes existentes.  

5. O controle de juridicidade. Limites do controle 

 

 

  Dentro de uma perspectiva constitucional, o controle funciona como um 

sistema de proteção a própria constituição. Enquanto a ordem constitucional representa as 

linhas gerais do Estado, estrutura, órgãos etc., estabelecem-se também, as diretrizes e os 

limites ao conteúdo da legislação que surge nesse contexto
14

. É claro e evidente que nenhum 

sistema de controle é eficaz o bastante a ponto de serem desconsideradas outras formas de 

controle e exame. Mas, sob todas as perspectivas, é fato que a constituição representa o mais 

importante ponto de partida.  

  Também não se discute o fato de que controlar é fiscalizar. Mas, para que um 

sistema de controle funcione de forma eficaz e atinja seus resultados, sua regulação deve se 

dar através de normas jurídicas específicas de organização, com a separação de papeis 

socialmente institucionalizada, como uma forma especial de ação
15

.   

  Em nosso sistema normativo, contemplamos, com certa amplitude, o controle 

que se dá através da análise legal e valorativa de constitucionalidade. Jorge Miranda defende 

que o exame de constitucionalidade designa conceitos de relação, ou seja, a relação que se 

estabelece entre uma dada constituição e uma outra lei qualquer ou um comportamento 

considerado
16

.  
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 MENDONÇA, Jacy de Souza. O homem e o Estado. São Paulo: Rideel. 2010, pp. 160-161. 
14

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2010, pp. 1154-1155. 
15

 LUHMAN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: Universidade de Brasília, 1980. P.101. 
16

 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra. 1983. p. 274.  
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  O controle que propomos,in casu, cuida de exame valorativo do interesse 

público, o qual ainda não é adequadamente regulamentado em nosso sistema de controle de 

constitucionalidade. Em verdade, o interesse público constitui-se em vetor primordial de 

análise, o qual deve ser valorizado efetivamente. Trata-se, de exame consequencial da decisão 

judicial prolatada calcada não apenas nos argumentos jurídicos que embasam e fundamentam 

a ordem judicial, mas, também, cuida de exame calcado nos efeitos.  

  A relação de causa e efeito de uma decisão judicial representa exame 

consequencialista. A fim de se evitarem deformações no sistema, o controle de juridicidade 

busca criar critério valorativo, sem a pretensão de estabelecer a completude do foco de 

análises. Ao contrário, o critério proposto busca lançar luzes sobre o verdadeiro interesse 

público, afastando-se do sistema as regras criadas a partir de decisões inconvenientes, ou que 

apliquem o direito em direta confrontação com os interesses da sociedade, tendo como limites 

não apenas a ordem constitucional instituída, mas a própria coletividade.  

 

6. Conclusões 

 

   

  A variedade de sistemas jurídicos e a altíssima complexidade que nossa 

sociedade tem alcançado, nos últimos tempos, têm reclamado das instituições democráticas 

melhor adequação dos sistemas de controle e fiscalização de decisões judiciais, buscando não 

apenas maior eficiência quantitativa, mas, sobretudo resultados qualitativos das decisões 

judiciais, que, cada vez mais, criam comportamentos sociais.  

  O grande desafio das decisões judiciais não é a sua imutabilidade, mas, ao 

contrário é a sua adequação a modelos sociais que constantemente se modificam ou renovam-

se em razão das alternâncias do próprio poder político. Perfectibilizar um sistema de controle 

que dialogue com o interesse coletivo é aproximar o poder instituído dos jurisdicionados e, 

por via de consequência, da própria sociedade. Decisões judiciais inconvenientes, ou que 

prejudiquem a existência do interesse público ou coletivo não devem prevalecer. 

Aparentemente, o problema goza de singeleza. Todavia, em nosso sistema normativo inexiste 

controle valorativo calcado exclusivamente no interesse público e coletivo.  

  Em razão da alta complexidade de nossa sociedade, deve-se intensificar a 

comunicação entre o Estado instituído e a sociedade. Um controle valorativo, inquina a 

necessidade de se estabelecer tal diálogo, atualmente inexistente.  

 



42 

 

  Longe de se estar criando um sistema de exame calcado na complexidade 

esvaziada dos sistemas processuais, que, muitas vezes, aplicam a forma pela forma, o sistema 

de controle de interesse público chama o jurisdicionado a participar efetivamente do controle 

das decisões judiciais que verdadeiramente interessam a coletividade. 

  Certamente que a criação de um novo critério valorativo fica a depender de um 

bem pensado sistema jurídico lógico, normatizado, com o estabelecimento de funções, órgãos 

e, principalmente mecanismos que possam facilitar a comunicação entre o cidadão e os órgãos 

estatais responsáveis pela criação de regras de comportamento, metanormas e demais 

expedientes normativos dirigidos a sociedade.  

  A criação de tal sistema reforça o processo de legitimação das decisões 

judiciais, sobre tudo àquelas medidas que reverberam seus efeitos junto aos mais complexos 

tecidos sociais, o que não implica dizer que o interesse público deva ser dirigido ao 

atendimento de todas as vontades e de todos os setores sociais. Ao contrário, a legitimação do 

interesse público virá reforçada através de regras de comportamentos sociais que traduzam a 

verdadeira existência e a manutenção da coletividade.  
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A BUSCA POR ENERGIA 

LIMPA 
 

 

Eliane Iunes Vieira
1
 

 

 

RESUMO: Este artigo trata das inconveniências da dependência, quase exclusiva, do Brasil 

de energia de matriz hidrelétrica. A escassez e a falta de regularidade de chuvas têm afetado o 

país e o risco de colapso do sistema elétrico nacional preocupa a todos. Nesse sentido, aponta 

para a necessidade de desenvolvimento de outras formas de energia, tais como: energia 

proveniente dos oceanos,energia eólica,  energia solar. Destaca, ainda, que, mesmo que essas 

novas fontes de energia limpa sejam, a princípio, mais caras que a tradicional energia 

hidrelétrica, o país não pode ficar inerte e deixar para investir nesses novos setores quando for 

tarde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Energia. Fontes alternativas. Hidrelétrica. Energia dos oceanos. 

Energia eólica. Energia solar. 

 

ABSTRACT: This article discusses the worry with Brazil's dependence on hydroelectric 

power energy. The shortage and the lack of rain regularity that affected the country in recent 

years, and the risk of collapse the electric system worries all Brazilians. Then shows that 

Brazil need to develop other forms of energy, for example, ocean energy, wind and solar 

energy. Finally, shows that although these new clean energy sources are, in principle, more 

expensive than the traditional hydroelectric energy, the country can not remain inert and can 

not postpone the investment in these new sectors, because it can be too late. 

 

KEYWORDS: Energy. Alternatives energy.Hydroelectric.Ocean energy. Wind energy. Solar 

energy. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 A partir do século XIX, época da Revolução Industrial, houve grande explosão do 

desenvolvimento. O homem passou a deter o domínio sobre a natureza, construiu barragens, 

hidrelétricas, estradas, túneis, pontes e viadutos, e muito mais. Passou, também, a utilizar em 

                                                 
1 Advogada. Pedagoga. Professora da Faculdade Processus. Doutora em Educação pela Wisconsin 

UniversityExtension, QUE, USA. Mestre em Educação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – MG. 
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grande escala, recursos naturais como fontes de matéria-prima, tais como: carvão, minério de 

ferro, madeira e petróleo. Esse desenvolvimento trouxe um grande problema: a degradação do 

meio ambiente. 

 A partir da segunda metade do século XX, essa degradação passou a preocupar 

cientistas, despertando o interesse para estudos direcionados a obter diminuição dos impactos 

ambientais do desenvolvimento. 

 A partir de meados da década de 1970, o termo ecodesenvolvimento foi lançado com 

um conceito, segundo o qual, os países deveriam adotar a limitação do consumo de bens 

materiais, como automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, etc. Buscava-se, também, diminuir 

radicalmente a produção de lixo, pelo aumento da vida útil desses produtos, com vistas a 

diminuir os danos ambientais. Os que propagavam essa ideologia defendiam a tese de que os 

países ricos e industrializados deveriam suportar o ônus dessa mudança radical de estilo de 

vida. Obviamente, houve muita crítica a esse modelo proposto, que foi rejeitado e 

abandonado. 

 Contrapondo-se à pregação do ecodesenvolvimento, surgiu, na década de 1980, o 

conceito do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável procura conciliar a 

necessidade de desenvolvimento econômico da sociedade com a promoção do 

desenvolvimento social e com o respeito ao meio-ambiente. Segundo a definição da 

Organização das Nações Unidas – ONU, ―desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de 

atender suas próprias necessidades‖
2
. Ou seja, desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades. 

 Dessa forma, desenvolvimento sustentável é aquele que utiliza o meio ambiente para 

alcançar o desenvolvimento, mas o preserva para as próximas gerações. Para atingir esse 

ideal, é necessário que a ciência procure alternativas ao conhecimento tradicional disponível 

para superar o desafio da preservação ambiental.  

 Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável foi contemplado na Constituição Federal 

de 1988, no art. 225
3
: 

 
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. 

                                                 
2 ONU. A ONU e o Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-

meio-ambiente/>. Acesso em 10.ago.2014. 

3  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10.ago.2014. 

http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

 

[...] 

 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.   

 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 

 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

[...] 
 

 Nesse contexto, o uso de recursos naturais não renováveis como fonte de matéria-

prima energética é absolutamente incompatível com o desenvolvimento sustentável. Assim é 

fundamental a viabilização, tanto econômica, quanto técnica, do uso de fontes de energia 

limpa e renovável. 

 

 

2. A ENERGIA HIDRELÉTRICA 

 

 Historicamente, as hidrelétricas tem sido a principal fonte de energia elétrica no Brasil. 

A energia obtida a partir de hidrelétricas é considerada limpa e renovável.  

 
O potencial técnico de aproveitamento da energia hidráulica do Brasil está entre os 

cinco maiores do mundo; o País tem 12% da água doce superficial do planeta e 

condições adequadas para exploração. O potencial hidrelétrico é estimado em cerca 

de 260 GW, dos quais 40,5% estão localizados na Bacia Hidrográfica do Amazonas 

– para efeito de comparação, a Bacia do Paraná responde por 23%, a do Tocantins, 

por 10,6% e a do São Francisco, por 10%. Contudo, apenas 63% do potencial 
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foiinventariado. A Região Norte, em especial, tem um grande potencial ainda por 

explorar.
4
 

 

 Contudo, ultimamente, com as grandes alterações climáticas que afetam o planeta, 

especialistas tem apontado inconveniências nesse modelo, altamente dependente da matriz 

hidrelétrica. A escassez e a falta de regularidade de chuva têm afetado o país e o risco de 

colapso do sistema elétrico nacional, preocupando a todos. Para evitar esse quadro, o setor 

elétrico tem recorrido ao uso de termelétricas, altamente poluentes, para suprir os picos de 

demanda energética. 

 Acresce a tudo isso que, cada vez mais, tem sido difícil e oneroso construir novas 

hidrelétricas. Os problemas vão desde dificuldades nas licitações, passam por percalços na 

obtenção de licenças ambientais, as quais, em regra, em razão da magnitude das obras, 

dependem de prévio estudo de impacto ambiental, audiências públicas.  

 A propósito, a função da audiência pública, conforme Celso Fiorillo, está baseada 

 
no fundamento constitucional do direito de informação, que decorre do princípio da 

participação da população, a audiência tem por objetivo expor as informações do 

RIMA [Relatório de Impacto Ambiental] e, através disso, recolher críticas e 

sugestões com relação à instalação da atividade local. Com isso, permite-se a 

participação popular.
5 

 

Não se deve olvidar, ainda, dos graves traumas impostos às populações afetadas com 

obras de grande magnitude. Ou seja, são evidentes os danos ambientais causados, os quais 

exigem onerosas compensações que, no mínimo, têm levado a atrasos que muito prejudicam o 

planejamento estratégico governamental.  

 Dessa forma, é fundamental ao país a busca da diversificação de sua matriz energética, 

com vistas a evitar o caos e a estagnação socioeconômica do Brasil. 

  

3. A ENERGIA PROVENIENTE DOS OCEANOS 

 

 A energia proveniente dos oceanos é considerada energia limpa. Essa energia poder 

ser proveniente das ondas, das marés ou das correntes oceânicas. 

 A energia das ondas, também chamada de energia ondomotriz, é aquela obtida 

mediante o movimento das ondas oceânicas. Trata-se de energia renovável, pois resulta da 

obtenção de energia elétrica resultante da transformação da energia contida nas ondas. Há 

diversas tecnologias para obtenção de energia elétrica a partir do movimento das ondas. 

                                                 
4 BRASIL. Portal Brasil. Infraestrutura. Potencial hidrelétrico brasileiro está entre os cinco maiores do 

mundo. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/potencial-hidreletrico-brasileiro-esta-

entre-os-cinco-maiores-do-mundo>. Acesso em: 6.ago.2014. 

5  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva,2007, 

p. 97. 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/potencial-hidreletrico-brasileiro-esta-entre-os-cinco-maiores-do-mundo
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/potencial-hidreletrico-brasileiro-esta-entre-os-cinco-maiores-do-mundo
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 No Brasil, desde 2012, está funcionando, em caráter experimental, no píer do porto do 

Pecém, distante sessenta quilômetros de Fortaleza – CE, a primeira usina de ondas da 

América Latina
6
.   

 

Dois enormes braços mecânicos foram instalados no píer do porto do Pecém. Na 

ponta de cada um deles, em contato com a água do mar, há uma boia circular. 

Conforme as ondas batem, a estrutura sobe e desce. O movimento contínuo dos 

flutuadores aciona bombas hidráulicas, que fazem com que a água doce contida em 

um circuito fechado, no qual não há troca de líquido com o ambiente, circule em um 

ambiente de alta pressão. 

 

Fazendo uma analogia com uma usina hidrelétrica, em vez de termos uma queda 

d’água, temos isso de forma concentrada em dispositivos relativamente pequenos, 

onde a pressão simula cascatas extremas de 200 a 400 metros — explica 

SegenEstefen, professor de Engenharia Oceânica da Coppe. — A água sob pressão 

vai para um acumulador, que tem água e ar comprimidos em uma câmara 

hiperbárica, que é o pulmão do dispositivo. 

 

O mar tem sido encarado pelos pesquisadores da Coppe como uma fronteira 

estratégica na qual o Brasil pode ser o líder tecnológico. Somente no projeto da 

usina de ondas, foram investidos R$ 15 milhões em quatro anos.
7
 

 

 A energia proveniente das marés é chamada de maremotriz. A transformação da força 

das marés em energia elétrica pode ser obtida, tanto da energia cinética das correntes 

proveniente das marés, quanto da energia potencial alcançada em razão da diferença de altura 

entre as marés alta e baixa. O Japão, a Inglaterra e o Havaí já utilizam a energia maremotriz, 

para obtenção de energia elétrica,  

 
mas há usinas maremotrizes em construção ou em fase de planejamento no Canadá, 

no México, no Reino Unido, nos EUA, na Argentina, na Austrália, na Índia, na 

Coréia e na Rússia. 
 
Para a implementação desse sistema, é necessária uma situação geográfica favorável 

e uma amplitude de maré relativamente grande, que varia de local para local. O 

Brasil apresenta condições favoráveis à implementação desse sistema em locais 

como o litoral maranhense, em que a amplitude dos níveis das marés chega a oito 

metros. Os estados do Pará e do Amapá também apresentam condições favoráveis. 

Apesar disso ainda não há nenhuma usina maremotriz no Brasil.
8  

 

 Já a energia das correntes marítimas é obtida mediante o aproveitamento da energia 

cinética das correntes marítimas. Tendo em vista a previsibilidade das correntes oceânicas, a 

utilização dessa energia, certamente, será muito útil para a geração de eletricidade, no futuro.  

 

                                                 
6 ROTAS ESTRATÉGICAS - SETOR ENERGIA. Energia que vem das ondas – Primeira usina da 

América Latina. Disponível em:<http://rotaenergia.wordpress.com/2012/06/05/energia-que-vem-das-ondas-

primeira-usina-da-america-latina/>. Acesso em 2.ago.2014  

7 IBIDEM. 

8 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Energia Maremotriz. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-maremotriz>. Acesso em: 10.ago.2014. 

http://rotaenergia.wordpress.com/2012/06/05/energia-que-vem-das-ondas-primeira-usina-da-america-latina/
http://rotaenergia.wordpress.com/2012/06/05/energia-que-vem-das-ondas-primeira-usina-da-america-latina/
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-maremotriz
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 O Brasil, por ter mais de sete mil quilômetros de litoral, pode ter um enorme potencial 

para obter energia proveniente do oceano. 

 

 

4. A ENERGIA EÓLICA 

 

  A energia eólica é obtida pela transformação da energia dos ventos, gerando 

eletricidade ou energia mecânica, como é o caso dos moinhos de vento ou das velas dos 

veleiros. Trata-se de energia renovável e limpa, pois não produz resíduos. 

  

Quanto à aplicação desse tipo de energia no Brasil, pode-se dizer que as grandes 

centrais eólicas podem ser conectadas à rede elétrica uma vez que possuem um 

grande potencial para atender o Sistema Interligado Nacional (SIN). As pequenas 

centrais, por sua vez, são destinadas ao suprimento de eletricidade a comunidades ou 

sistemas isolados, contribuindo para o processo de universalização do atendimento 

de energia.  [...] 

 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Brasil possui 248 

megawatts (MW) de capacidade instalada de energia eólica, derivados de dezesseis 

empreendimentos em operação. O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, elaborado 

pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), mostra um potencial bruto de 

143,5 GW, o que torna a energia eólica uma alternativa importante para a 

diversificação do "mix" de geração de eletricidade no País. O maior potencial foi 

identificado na região litoral do Nordeste e no Sul e Sudeste. O potencial de energia 

anual para o Nordeste é de cerca de 144,29TWh/ano; para a região Sudeste, de 54,93 

TWh/ano; e, para a região Sul, de 41,11 TWh/ano. 

 

Ainda que a principal referência de potencial eólico do Brasil, o Atlas do Potencial 

Eólico Brasileiro (Amarante et al., 2001), não apresente avaliações a respeito da 

potencialidade energética dos ventos na plataforma continental do vasto litoral 

brasileiro - que tem nada menos que 7.367 km de extensão e conta com avançado 

desenvolvimento em tecnologias offshore em função do desenvolvimento e 

capacitação para a prospecção e produção de petróleo e gás natural neste ambiente - 

esta alternativa não pode ser ignorada e esta via deve ser ainda cuidadosamente 

avaliada, tendo em vista que estes projetos apresentam um maior volume específico 

de energia elétrica gerada ao beneficiarem-se da constância dos regimes de vento no 

oceano. 

 

As aplicações mais favoráveis desta fonte energética no Brasil estão na integração ao 

sistema interligado de grandes blocos de geração nos sítios de maior potencial. Em 

certas regiões, [...] o perfil de ventos observado no período seco do sistema elétrico 

brasileiro mostra maior capacidade de geração de eletricidade justamente no 

momento em que a afluência hidrológica nos reservatórios hidrelétricos se reduz. 

[...]
9
 

 

 

 De acordo como sítio que promove o BrazilWindpower 2014, que é um evento 

promovido pela Associação Brasileira de Energia Eólica, Grupo CanalEnergia e GWEC, o 

qual terá lugar de 26 a 28 de agosto no Rio de Janeiro-RJ, tem sido o principal fórum de 

debates do setor eólico no país,  a 

                                                 
9 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Energia Eólica. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-eolica>. Acesso em 9.ago.2014. 

http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-eolica
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Energia Eólica é a fonte de geração de energia elétrica que mais cresce no Brasil. 

Com o volume total de Energia Eólica contratado em 2013, a Energia Eólica 

contribuirá para a geração de mais de 70 mil empregos, R$ 21,2 bilhões em 

investimentos, 8,5 milhões de casas abastecidas e 4 milhões de toneladas de CO2 

evitadas, segundo dados da ABEEólica. 

 

Em 2013, foram contratados 4,7 GW, o maior recorde de contratação em leilões. O 

potencial eólico brasileiro é estimado em 300GW e a expectativa do setor elétrico 

brasileiro é de contratar pelo menos 2,0 GW por ano até 2020, acrescentando, a 

partir de 2012, mais 20GW de Energia Eólica ao sistema e movimentando cerca de 

USD50bi.
10 

 

 Dessa forma, fica evidente que a energia eólica é uma importante alternativa de 

complementariedade no sistema elétrico nacional. 

 

 

5. A ENERGIA SOLAR 

 

 A energia solar é aquela proveniente da luz e do calor do Sol. É uma energia limpa e 

renovável. Há diversas tecnologias para obter energia elétrica a partir dos raios do sol. 

 No Brasil, por ser um país tropical, há visível vantagem na utilização da energia solar, 

uma vez que, em praticamente todo o território, é viável a sua utilização. Isso favorece a 

pulverização das áreas de produção energética. Ou seja, a produção de energia próxima ao 

local de sua utilização pode diminuir os custos de transmissão. Ademais, a radiação solar é 

gratuita, abundante e renovável, além de não gerar resíduos e não poluir o meio ambiente. 

Dessa forma, é compatível com o desenvolvimento sustentável. 

 É importante que o Brasil adote políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da 

energia solar, com vistas ao futuro equilíbrio de sua matriz energética.    

 

6. CONCLUSÕES 

 

 Portanto, fica evidente que o Brasil, para alcançar o desenvolvimento sustentável na 

área energética, não pode ficar preso ao passado, dependendo, quase que exclusivamente, da 

matriz hidrelétrica.   

 As alterações climáticas, que elevam as incertezas acerca da regularidade do regime de 

chuvas, além dos elevados custos e dificuldades de toda ordem para construção de grandes 

hidrelétricas, mais do que justificam a necessidade de voltar o olhar para fontes alternativas de 

energia.  

 

                                                 
10 BRAZIL WINPOWER. Disponível em:<http://www.brazilwindpower.org/pt/>. Acesso em: 9.ago.2014. 

http://www.brazilwindpower.org/pt/
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 Ainda que essas novas fontes de energia limpa sejam, a princípio, mais caras que a 

tradicional energia hidrelétrica, o país não pode ficar inerte e deixar para investir nesse novo 

setor quando for tarde. É necessário não perder de vista que vários países já estão muito à 

frente nesse campo. O desenvolvimento sustentável não pode ser encarado como um ―luxo‖ 

destinado a países ricos, mas uma imperiosa necessidade de todos. Em um futuro próximo o 

desenvolvimento sustentável será a característica fundamental do desenvolvimento. Ou seja, 

sem sustentabilidade não haverá desenvolvimento. 
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RESUMO:Neste artigo, pretende-se mostrar o que uma UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento) deve oferecer de serviço à população, como ocorre o atendimento em suas 

dependências e como o governo fornece subsídio financeiro para sua seu funcionamento. Com 

esse artigo, busca-se entender o que são as UPA’s, como elas ajudam no dia-a-dia do SAMU 

192, e se são capazes de diminuir a super lotação dos prontos-socorros. Apresentaremos as 

legislações que norteiam o universo das UPA’s, e como tais leis ajudam no custeio e na 

manutenção de uma UPA. Poder-se-á, de maneira objetiva, entender como as UPA’s devem 

funcionar, o que devem possuir em seus aposentos e como devem tratar seus pacientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: UPA, Pronto Socorro, Saúde, Hospitais. 

 

ABSTRACT: In this article, we intend to show what a UPA (Emergency Unit) should offer 

people the service, as is the service in its facilities and how the government provides financial 

subsidy for its functioning. With this article, we seek to understand what are the PSUs, as they 

help in the day-to-day SAMU 192, and are able to reduce the overcrowding of emergency 

rooms. We introduce the laws that govern the universe of PSUs, and how such laws help in 

funding and maintaining a UPA. Could you will, objectively, understand how PSUs should 

work, which must have in his chambers and how they should treat their patients. 

 

KEYWORDS: UPA, Emergency, Health, Hospitals. 
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Introdução 

 

Neste artigo, pretende-se mostrar o que uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

deve oferecer de serviço à população, como ocorre o atendimento em suas dependências e 

como o governo fornece subsídio financeiro para sua seu funcionamento. 

Com esse artigo, busca-se entender o que são as UPA’s, como elas ajudam no dia-a-

dia do SAMU 192, e se são capazes de diminuir a super lotação dos pronto-socorros. 

Apresentaremos as legislações que norteiam o universo das UPA’s, e como tais leis 

ajudam no custeio e na manutenção de uma UPA. 

Poder-se-á, de maneira objetiva, entender como as UPA’s devem funcionar, o que 

devem possuir em seus aposentos e como devem tratar seus pacientes. 

 

Análise da política pública acerca das Unidades de Pronto Atendimento – (UPAs). 

 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são, como o próprio nome diz, unidades de 

atendimento imediato, para situações não extremas serem solucionadas de um modo pratico e 

rápido sem a necessidade de um deslocamento maior de seu bairro à procura de um grande 

hospital. 

Parte da Política Nacional de Urgência e Emergência lançou as UPAs para diminuir o 

número de pessoas nos prontos-socorros, funcionando como unidade intermediária. Uma 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) atende casos mais simples, como febre alta e 

problemas de pressão. 

Integrada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ao ligar para o 

192, o cidadão possui contato direto com profissionais de saúde que dispõem de instruções de 

primeiros socorros, orientando como melhor tratar cada situação. E em várias ocasiões, o 

SAMU faz o primeiro atendimento e conduz o paciente para a UPA. 

Essaassociação classifica o serviço, já que, ao fornecer o primeiro socorro, o estafe do 

SAMU observa a real necessidade do paciente e o guia, caso necessário, para um serviço mais 

apropriado. 

A Política Nacional de Urgência e Emergência integrou as unidades de saúde e dividiu 

a atenção às urgências no SUS em quatro frentes.  

No nível da Atenção Básica, as equipes de Saúde da Família (ESF) e as UBS têm 

como prioridade a orientação assistencial a um número determinado de famílias e 

http://www.sinonimos.com.br/associacao/
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acolhimento das urgências de menor complexidade. O componente móvel, por meio do 

SAMU 192, faz a estabilização dos pacientes no local da ocorrência e o transporte seguro para 

as unidades de saúde indicadas. Já às UPAs cabe o atendimento das urgências de média 

complexidade. E o setor de urgência dos hospitais realizam o atendimento das urgências de 

maior complexidade. (BRASIL, 2014) 

A lei que instituiu as UPAs no DF partiu da Portaria N° 342, de 4 de março de 2013, 

feita pelo Ministério da Saúde, que restabelece as diretrizes para instalação do Componente 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), de acordo com a Política Nacional de Atenção às 

Urgências, e possui acesso a patrocínio para novas UPAs 24h, e aumenta às já existentes, com 

seus respectivos incentivos financeiros mensais. 

 

Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 342, DE 4 DE MARÇO DE 2013 

Redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA 24h) em conformidade com a Política 

Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro 

de INVESTIMENTO para novas UPA 24h (UPA Nova) e UPA 24h 

ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de 

custeio mensal. (Alterado pela PRT nº 104/GM/MS de 15.01.2014) 

[BRASIL, BVSMS, 2014] 

 

A Portaria n° 1.601, de 7 de julho de 2011, estabelece as diretrizes para implantar os 

componentes das Unidades de Pronto Atendimento e a agregação de afazeres da urgência 24 

horas da Rede de Atenção às Urgências, em concomitância com a Política Nacional de 

Atenção às Urgências. 

O Ministro de Estado da Saúde – no uso do poder que conferem os incisos I e II do 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e observando a Portaria n° 2.048/GM/MS, de 

novembro de 2002, que inseriu o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência – pondera acerca das Diretrizes Operacionais do Pactopela Saúde – Pactos pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, conforme a Portaria No- 399/GM/MS, de 22 de 

fevereiro de 2006, claramente nos dizeres referentes aos deveres do Termo de Compromisso 

de Gestão Federal, Estaduais e Municipais
3
. 

A Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, e, no item 5 do Anexo, consolida como característica do processo 

de TRABALHO das equipes neste nível de atenção a realização de primeiro atendimento às 

urgências médicas e odontológicas. Ponderando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro 

                                                 
3
 Isso com base nas Portarias de número 2.048/GM/MS/2002

3
 e 399/GM/MS/2006. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0342_04_03_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0104_15_01_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1601_07_07_2011_rep.html
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de 2007, que regulariza o subsídio e a transição dos recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde, como blocos de financiamento, com a devida fiscalização
4
. 

Sendo inauguradas, as UPAs devem: funcionar 24h (vinte e quatro horas) diariamente; 

acolher todos os pacientes que as buscarem, de acordo com a triagem e classificação de risco; 

possuir um contato facilitado com as outras unidades de saúde, SAMU 192; ter funcionários 

bem capacitados; ter equipe multiprofissional para atendimento resolutivo e qualificado; dar 

assistência à Rede de Atenção Básica; ser um lugar para estabelecimento de pacientes 

encaminhados pelo SAMU 192; prestar consulta medica em procedimento de pronto 

atendimento aos casos de menor gravidade; atender corretamente as necessidades medicas dos 

pacientes que recorrerem à unidade; realizar apoio terapêutico e diagnóstico 24 horas por dia 

de maneira continua; cuidar dos pacientes em observação por até 24 horas para elucidação; 

conduzir para internação em hospitais os pacientes que não se recuperarem nas 24 horas de 

observação; recorrer à assistência do SAMU 192 sempre que a magnitude dos casos 

excederem a capacidade das instalações da Unidade; e possuir suporte técnico e logístico para 

ótimo andamento da Unidade. 

E elas podem ser classificadas pelo porte, I, II ou III. Uma UPA de porte I deve: 

atingir em sua área uma população de 50.000 a 100.000 habitantes; possuir um espaço físico 

mínimo de 700 m²; ser capaz de fazer atendimentos médicos em 24 para até 150 pacientes; 

contar com no mínimo dois médicos por plantão; ter no mínimo sete leitos para observação. 

Cumprindo essas exigências, a unidade receberá um incentivo para edificação e mobiliário, 

materiais e equipamentos, segundo o Art. 4 § 1º, de R$ 1.400.000,00 (Um milhão e 

quatrocentos mil reais). 

Uma UPA de porte II deve atingir em sua área uma população de 100.001 a 200.000 

habitantes; possuir um porte físico mínimo de 1.000 m²; ser capaz de fazer atendimentos 

médicos em 24 para até 300 pacientes; devem estar presentes no mínimo 4 médicos por 

plantão; e ter 11 leitos para observação no mínimo. Cumprindo essas exigências, a unidade 

receberá um incentivo para edificação/mobiliário, materiais e equipamentos segundo o Art. 4 

§ 1º de R$ 2.000.000,00. 

                                                 
4
 Como na N°- 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que impôs diretrizes para a gestão da Rede de 

Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); N°- 3.462/GM/MS, de 11 de 
novembro de 2010, que determina critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos 
Sistemas de Informação da Atenção à Saúde; N°- 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que revisa a 
Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. 
[Disponível em <http://www.saude.gov.br/sas>. Acesso em 10 mar. 2015.] 
 

http://www.saude.gov.br/sas
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Uma UPA de porte III deve atingir em sua área uma população de 200.001 a 300.000 

habitantes; possui uma porte físico mínimo de 1.300 m²; ser capaz de fazer atendimentos 

médicos em 24 para até 450 pacientes; devem estar presentes no mínimo 6 médicos por 

plantão; e ter 15 leitos para observação no mínimo. Cumprindo essas exigências, a unidade 

receberá um incentivo para edificação/mobiliário, materiais e equipamentos segundo o Art. 4 

§ 1º de R$ 2.600.000,00. 

Podendo ser sujeitas à ampliação. E para isso oferece incentivo financeiro de até R$ 

1.400.000,00, R$ 2.000.000,00, e R$ 2.600.000,00, respectivamente, para UPA’s de porte I, II 

e III. 

Para determinar uma boa qualidade, a UPA deve preencher algumas características. 

Checar os afazeres assumidos pela UPA, a especificação de perigo inserida com 

“horizontalização” da administração da cautela, provar o funcionamento efetivo da grade de 

referência e contra referência instituída nas centrais de estabilização, assentamento e inserção 

de protocolos de assistência clínica classificando o perigo e o sistema de gestão, análise da 

conexão da UPA 24 h, SAMU 192 e Atenção Básica, e um atestado sobre a estrutura física 

visual da unidade esta sendo mantida no padrão feito pela CGUE/DAE/SAS/MS através de 

um relatório de visita técnica para validação. Adição da unidade nas centrais de atendimento 

que garanta a regulação da urgência. E executar suas funções de prestar consultas, cirurgias e 

entre outras. Conexão operante com o SAMU 192 por intermédio da portaria de habilitação 

publicada no Diário Oficial da União (DOU), comprovada. Ter atividades educacionais de 

modo permanente por iniciativa própria ou em meio de cooperação de modo comprovado. 

Apresenta avaliação anual de indicadores de bom ou mau funcionamento do serviço. 

O custeio das UPA 24h ficam definidos, de forma tripartite entre os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e a União, compartilhando essa responsabilidade. 

O Ministério da Saúde vai repassar os valores do custeio mensal especificados a 

seguir: UPA habilitada (Valor custeio/mês) Porte I: R$ 100.000,00; Porte II: 175.000,00; 

Porte III: 250.000,00. E para UPA habilitada e qualificada (Valor custeio/mês) Porte I: R$ 

170.000,00; Porte II: R$ 300.000,00; Porte III: R$ 500.000,00. (BRASIL, BVSMS, 2014) 

Quantos às especialidades contempladas nas UPAs, contempla-se a maioria das 

necessidades médicas que devem ter pronto atendimento, como fraturas, cortes, pressão e 

febre alta, derrame e infarto. Assim, subtrai-se o excesso de pacientes nos prontos-socorros 

dos hospitais. Possuindo eletrocardiografia, pediatria, raio-X, leitos de observação e 

laboratório de exames. 



57 

 

Ao adentrar na unidade, os médicos auxiliam o paciente, estabilizam o malefício e 

delineiam o diagnóstico. Examinam se há necessidade de levar o enfermo para algum hospital 

ou se o deixam sob observação (por 24h). 

E as UPA’s possuem três portes diferentes, nos quais a de porte 1 possui de 5 a 8 leitos 

para observação, pode receber 150 pessoas por dia e abrange uma área com a população de 50 

mil a 100 mil pessoas. (BRASIL, PAC, 2014) 

Em relação às quantidades de UPA’s instaladas no DF, existem seis UPA’s localizadas 

em: Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, 

Sobradinho. 

A UPA de Samambaia tem 1,3 mil metros quadrados. Possuindo três especialidades: 

ortopedia, clínica médica e pediatria. Sendo esperado que atenda 500 pessoas por dia. 

A unidade de Sobradinho se localiza ao lado da Clínica da Família, possui tamanho 

similar à de Ceilândia, com dois mil metros quadrados. Sendo que as duas são vistas como as 

maiores do Brasil. (Correio Braziliense, 2014) 

No que tange aos países que usam este sistema, em Manchester há um sistema de 

triagem muito semelhante ao das UPAs brasileiras, nos quais se checa o risco de vida do 

paciente para poder dar o atendimento correto. E esse sistema é denominado de SCR (Sistema 

de Classificação de Risco), que possui 52 entradas, as quais se unem por fluxos ou algoritmos 

para avaliar a gravidade, a qual está classificada por cores. Os fluxogramas estão unidos de 

certa maneira a interpretar sintomas, sinais e síndromes que casualmente fazem a pessoa ir 

para o Pronto Atendimento. 

Cada cor de classificação determina um tempo máximo para o atendimento 

ao paciente, de forma a não comprometer a sua saúde, explica a enfermeira 

Ana Paula Pancieri, Gerente Administrativa do Pronto Atendimento do 

Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo. (PORTAL DA 

ENFERMAGEM, 2014). 

 

Como citado a seguir: Vermelho significa emergência, neste caso, o paciente necessita 

de atendimento imediato. Laranja significa muito urgente, o paciente necessita de atendimento 

o mais prontamente possível. Amarelo significa urgente, o paciente precisa de avaliação; não 

é considerada uma emergência, já que possui condições clinicas para aguardar. Verde 

significa pouco urgente, é o caso menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser 

assistido no consultório médico ambulatorialmente. Azul significa não urgente, é o caso de 

menos complexidade e sem problemas recentes; este paciente deve ser acompanhado no 

consultório médico ambulatorialmente. 
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A grande vantagem desta Triagem é separar os casos verdadeiramente 

urgentes dos não urgentes e garantir o atendimento prioritário dos casos mais 

graves”, explica a enfermeira. Ela ainda informa que os pacientes deixam de 

ser atendidos pela ordem de chegada ao setor de urgência e passam a ser em 

função da gravidade da situação. “É um grande passo para a sistematização 

da assistência. O fato de os doentes estarem ordenados por prioridades é 

vantajoso para os profissionais, que passam a ter uma imagem clara do 

número de doentes que se encontram no setor e da sua gravidade, permitindo 

gerir as tarefas a atuar de forma mais correta e responsável. A implantação 

da Triagem também é vantajosa para o paciente, pois submetido a esta 

metodologia de classificação de risco está certamente assegurado que não 

correrão risco de vida, além de que o tempo de atendimento será 

determinante para uma melhor recuperação e intervenções mais assertivas 

para a queixa que o motivou a procura do serviço. (PORTAL DA 

ENFERMAGEM, 2014) 

 

O sistema de triagem com sua aurora na Inglaterra na cidade de Manchester. Chegou 

ao Brasil em 2008 em Minas Gerais como meio para diminuir a superlotação nos hospitais e 

pronto-socorros. E hoje é entendido como uma evolução no atendimento aos quem recorrem a 

um Serviço de Urgência, acreditado pelo Ministério da Saúde, Ordem dos Enfermeiros, 

Ordem dos Médicos.  

  
A enfermeira ainda cita outro benefício deste protocolo, que é a garantia de 

oferecer um serviço homogêneo, ou seja, independentemente do horário, do 

dia da semana ou do profissional que estará de plantão, a instituição de saúde 

terá a mesma padronização no atendimento. O processo de triagem se dá 

com a abertura de ficha no setor. Após, o paciente é direcionado para a sala 

de triagem. “O enfermeiro triador identifica a queixa principal e através dela 

associa um fluxograma de Manchester a ser aplicado. Baseado nas respostas 

do paciente ele identificará uma cor para o risco”, explica Pancieri. O 

enfermeiro é o profissional responsável por este processo. (PORTAL DA 

ENFERMAGEM, 2014) 

 

 

Abaixo, para entendermos na prática, segue um exemplo do discriminador (fluxo) para 

asma: 

Caso seja um problema recente ocasionando uma provável infecção respiratória ou 

broncospasmo lhe dão a cor verde. Tendo PEFR baixo, ASO2 baixo, histórico significativo de 

asma ou asma sem melhoria com o seu tratamento habitual, a cor é amarela. Incapacidade de 

articular frases completas, taquicardia acentuada, PEFR muito baixo, SAO2 muito baixo, 

alteração do estado de consciência passa para a cor laranja. Compromisso da via aérea, 

respiração ineficaz, criança não reactiva, em estado de choque, é dada a cor vermelha. 

Atualmente a escala de Manchester se torna um forte modelo que pode ser usado para 

atenção primaria e para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). E para o êxito desse sistema, é 

preciso ter profissionais devidamente treinados e certificados para se tornarem um “triador”, 
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pois as auditorias são recorrentes para o padecer do sistema de triagem. Logo, é indicado para 

os profissionais da área estarem sempre atualizados. 

  “O Protocolo de Manchester ainda apresenta lacunas para melhoramento e incremento 

de condutas. Recentemente, no mês de novembro, a Beneficência Portuguesa participou do 

primeiro encontro internacional de Manchester, sediado em Belo Horizonte, onde tivemos a 

oportunidade de compartilhar relatos de casos de países europeus e hospitais brasileiros”, 

justifica o Portal da Enfermagem (2014). 

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo, pretendeu-se mostrar o que uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

deve oferecer de serviço à população, como ocorre o atendimento em suas dependências e 

como o governo fornece subsídio financeiro para sua seu funcionamento. 

Com esse artigo, buscou-se entender o que são as UPA’s, como elas ajudam no dia-a-

dia do SAMU 192, e se são capazes de diminuir a super lotação dos pronto-socorros. 

Apresentamos as legislações que norteiam o universo das UPA’s, e como tais leis 

ajudam no custeio e na manutenção de uma UPA. 

Pode-se, de maneira objetiva, entender como as UPA’s devem funcionar, o que devem 

possuir em seus aposentos e como devem tratar seus pacientes. 

A pesquisa ainda estabeleceu um quadro comparativo com o Sistema de Manchester, 

na Inglaterra. Isso no que tange à questão da triagem de pacientes. 
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A PARTICIPAÇÃO DA OMC NA REGULAÇÃO DO COMÉRCIO 

MUNDIAL 
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RESUMO: O presente trabalho objetiva estudar a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), no sentido de identificar a importância de sua participação na regulação do comércio 

mundial. Para tanto, num primeiro momento, procurou-se explorar os motivos que levaram à 

criação da OMC. Posteriormente, por meio de sua estrutura organizacional, do modo do seu 

funcionamento e como soluciona as controvérsias relacionadas ao comércio internacional 

entre os seus países-membros, caracterizar a sua responsabilidade quanto à regulação do 

comércio mundial, tendo em vista o estabelecimento de profícuas relações comerciais. 

Finalmente, no último tópico, salientou-se a importância da OMC, dando ênfase as suas 

inúmeras funções e resultados em proveito dos países dela integrantes, tendo em vista atuar 

como mediadora das controvérsias, onde as soluções são por intermédio do voto democrático 

ou, principalmente, utilizando-se do consenso, o que consolida, assim, a sua credibilidade no 

âmbito do comércio mundial. 

 

Palavras-chaves: OMC, comércio mundial, direito internacional público, solução de 

controvérsias. 

 

ABSTRACT:Thisworkaimstostudythe WorldTrade Organization (WTO), toidentifythethen 

importanceof theirparticipationin theregulationofworld trade. Therefore, at first, wetriedto 

explorethereasonsthatledto thecreationof theWTO. Later, throughitsorganizationalstructure, 

theMannerofitsoperation andhow tofix thecontroversiesrelated tointernational 

tradebetweenmembercountries, todescribeTheirresponsibilityfor theregulationofworld trade, 

with a viewtoEstablishingfruitfultraderelations. Finally, the lasttopic, stressedthethen 

importanceof theWTO,emphasizingitsmanyfunctions andresultsfor thebenefitof 

thecountriesmembersof itinordertoactas amedia-tor ofdisputes, 

wheresolutionsarethroughthedemocraticvoteormainly, using theconsensus, 

whichconsolidatesthusitscredibilityin thecontextofworld trade. 

 

Keywords: WTO, world trade, international law, solutions of conflits. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A globalização, como fenômeno da economia mundial, teve a sua evolução por 

intermédio de um processo histórico secular, pela influência de uma gama variada de fatores 

de cunho político, econômico e social. 

 Esse fenômeno enfrentado pela economia mundial ganhou expressão e vigor na 

segunda metade do século XX, que mediante o consenso das nações, deu origem aos blocos 

econômicos. 

 Não se pode negar que esse fenômeno tem uma dimensão econômica, pois, está 

intimamente ligado à questão financeira e à reestruturação produtiva dos países, no contexto 

mundial. Deste modo, permite-se dizer que: 

 

O processo de globalização financeira da economia teve seu ponto de 

inflexão rumo à sua afirmação como tendência do sistema internacional 

durante meados da década de 1980 quando da desvalorização forçada do 

dólar, consentida pelos outros pólos de poder internacional, por meio de 

acordos do Plaza (setembro de 1985) e do Louvre (fevereiro de 1987), 

pelos quais se tornou evidente a coordenação das políticas 

macroeconômicas do G-7 sob o comando dos EUA visando à 

universalização das medidas neoliberais, sobretudo os processos de 

desregulação e liberalização dos mercados de capitais.
2
 

 

 Com a globalização, então, surgiram os blocos econômicos, que, atualmente, muito 

mais organizados, estão estruturados por instrumentos jurídicos protetivos supranacionais 

aceitos pelo consenso dos governos nacionais soberanos. 

 Atualmente, em função da economia globalizada, nenhum país sobrevive isolado no 

contexto internacional, ainda mais num ambiente comercial altamente competitivo. Isto é, os 

países estão organizados em blocos econômicos para proteger suas economias e mercados, no 

sentido de lutar por seus interesses em igualdade de condições com outros integrantes de 

variados blocos, valendo-se do aparato de proteção oferecido pelo seu próprio bloco 

econômico regional. 

 Verifica-se que a regionalização tem sido o caminho adotado pelos países, como uma 

forma de integração econômica, a qual é regulamentada por mecanismos jurídicos 

internacionais, os quais abrangem de um modo geral, a circulação de capitais, pessoas, bens e 

serviços, a livre competição, restrições aos cartéis e, também, aos oligopólios. 

                                                 
2
 OLIVEIRA, Marcelo Fernandes de. Mercosul: atores políticos e grupos de interesses brasileiros. São Paulo: 

UNESP, 2003, p. 33. 
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 Assim sendo, surgiram, no mundo, em várias áreas geográficas, blocos econômicos 

regionais, como na Europa, na América do Norte, na América do Sul e na Ásia. 

 Não resta dúvida, que o grande passo dado para a integração regional foi da Europa, 

com a evolução do Mercado Comum Europeu para o sentido de Comunidade Econômica 

Europeia, isto ainda na segunda parte do século passado.  

 Não resta dúvida, também, que, um fato importante anterior à iniciativa europeia de 

integração regional com o Mercado Comum Europeu, foi a implantação do sistema Bretton 

Woods e seus órgãos que têm a responsabilidade de disciplinar os fluxos financeiros e 

comerciais globais, quais sejam, o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BIRD), o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e, posteriormente, uma evolução, 

com a Organização Mundial do Comércio (OMC). A implantação do sistema Bretton Woods 

com os seus órgãos exerceu influência, de certo modo, na iniciativa europeia de integração 

regional, a qual valeu-se das regras disciplinadoras referentes aos fluxos financeiros e 

comerciais desse mencionado sistema. 

 No caso específico da OMC, coincidentemente, surgiu, em 1994, quando não mais 

ocorria a bipolaridade ideológica no mundo, ou seja, quando já não existia tal fator 

complicador. A OMC, entre outros objetivos, de acordo com o instrumento de sua criação, 

visa: - participar da celebração de acordos comerciais, tendo-se como princípio a 

reciprocidade e vantagens mútuas, bem como estabelecer mecanismos que reduzam as tarifas 

aduaneiras e obstáculos que dificultam o comércio internacional; - contribuir para que os 

países de menor desenvolvimento consigam participar do comércio internacional, dentro de 

suas limitações, no sentido de favorecer seu crescimento econômico; -criar mecanismos que 

eliminem qualquer espécie de discriminação entre os países no contexto de suas relações 

comerciais; - ser o foro de soluções das controvérsias no âmbito do comércio internacional, 

mediante mecanismos jurídicos e procedimentos bem definidos, possuindo, inclusive, um 

órgão de apelação; - buscar, prioritariamente, a solução de controvérsias por meio do 

consenso; - ser órgão de consulta nas questões de comércio internacional; rever, quando 

necessário, as políticas comerciais, objetivando dar maior transparência ao sistema 

multilateral de comércio internacional; - obrigar a concordância de todos os membros da 

organização diante de suas decisões , com base no princípio “single undertaking”, qual seja, 

princípio do compromisso único, o que impede de os países escolherem acordos que sejam 

somente do seu interesse; -decidir sobre medidas de retaliação, propostas por países que 

sintam prejudicados pelo não cumprimento do que foi acordado nas transações comerciais 

com outro ou outros países; e - desenvolver um sistema multilateral de comércio integrado, 

mais viável e duradouro, abrangendo as regras presentes no Acordo Geral de Tarifas 
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Aduaneiras e Comércio (GATT), bem como os resultados das Negociações Comerciais 

Multilaterais da Rodada do Uruguai. 

 

1. SURGIMENTO DA OMC 

 

A ideia de uma organização que tratasse do comércio internacional é bem anterior à 

OMC. 

 No final da Segunda Guerra Mundial, os aliados vitoriosos, objetivando a reconstrução 

da economia mundial esfacelada pelo conflito bélico, somaram esforços para criar um 

instrumento de cooperação econômica. Para tanto, em 1944, nos Estados Unidos da América 

do Norte (EUA), foi concluído um acordo, em Bretton Woods, para tal iniciativa de 

cooperação econômica por intermédio das seguintes entidades, quais sejam, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD) e Organização Internacional do 

Comércio (OIC). Destas entidades, somente, não foi criada a OIC, pelo recuo dos EUA, pois 

sua criação foi vetada pelo Congresso norte-americano. 

 Como mecanismo de caráter permanente, deveria ser a Organização Internacional do 

Comércio um organismo filiado às Nações Unidas, objetivando a criação de uma estrutura 

institucional para coordenar os fluxos mundiais de comércio e de capitais, como instrumento 

de regulação a ser seguido pelas nações vinculadas à Organização das Nações Unidas (ONU). 

 Embora todas as medidas tenham sido tomadas para o estabelecimento dessa 

mencionada organização, inclusive, já possuindo um texto que a estruturava, no caso em 

apreço trata-se da Carta de Havana, a iniciativa não logrou êxito, conforme ressaltado 

anteriormente, por falta de consenso.  

 A OIC não foi criada, entretanto, mas, em substituição da mesma, 23 países 

negociaram o estabelecimento do intitulado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), 

uma iniciativa provisória que se tornou, praticamente, efetiva, pois, serviu como instrumento 

para inúmeras rodadas de discussões em torno do comércio internacional.  

 Somente mais tarde, precisamente, depois de muitas discussões, totalizando as oito 

Rodadas do GATT, isto é, quatro décadas depois da intentada proposta de criação da 

Organização Internacional do Comércio (OIC), é que, pela iniciativa do Congresso norte-

americano, ganha força a ideia de uma nova organização, dando origem à Organização 

Mundial do Comércio (OMC).  

 A criação da OMC, em janeiro de 1995, contou com a aprovação de 100 países, que, 

ao aceitarem o Acordo de Marraquesh, fizeram que a partir deste ano, então, a organização 

começasse a funcionar, como se segue: 
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 As decisões da OMC são tomadas por consenso, à semelhança do 

GATT, com exceção das soluções de disputas para que não seja 

possível bloqueio de processo por partes acusadas. A admissão à OMC 

tem como pré-condição a aceitação das resoluções adotadas pelo 

GATT, na Rodada do Uruguai sem exceções previstas. 

Administrativamente, a OMC incorporou o GATT e as entidades 

relacionadas a serviços financeiros e propriedade intelectual. Não 

sucede, porém, o GATT no sentido jurídico, até que os países-

membros optem por tal decisão. Aqueles que aceitarem as regras da 

OMC e desejarem permanecer no GATT aplicarão os dois diferentes 

tipos de regras.
3
 

 

 Deve-se salientar que ficou estabelecido que, pelo menos a cada cinco anos, seriam 

convocadas conferências de nível ministerial. A adesão dos Estados Unidos à OMC significa 

que este país se dispunha a aceitar maior participação multilateral nas questões do comércio 

mundial, à base do acordo que lhe custou sete anos de negociações e que, a partir deste 

momento, passou-lhe a exigir habilidade política para aprová-la no Congresso norte-

americano. 

 De início, surgiram duas questões polêmicas, referentes à OMC, consideradas não 

muito favoráveis aos países em desenvolvimento.  

 A respeito dessas duas polêmicas, pode-se dizer que as mesmas:  

 

...já se fizeram sentir e, pela sua eventual funcionalidade, são 

consideradas cruciais para as nações em desenvolvimento. A chamada 

“cláusula social” tenta vincular a remuneração do trabalho, servil e de 

menores, à infração das condições da competitividade internacional. 

“Espada de Dâmocles” capaz de permitir e propiciar novas 

introduções de disfarçadas barreiras não-tarifárias. Em segundo lugar, 

a relação entre o comércio e o meio ambiente, também, é rotulada 

como barreira protecionista e, sem dúvida, terá caráter restritivo às 

importações provenientes dos PED. Serão ambas as questões, 

portanto, testes às atribuições precípuas da OMC no seu papel de 

árbitro de conflitos e contenciosos, cujos vereditos são, em princípio, 

inapeláveis. 
4
 

 

 Sabe-se que a OMC, em meados do ano de 1996, já tinha recebido 51 disputas. Se 

comparada ao GATT, que durante cinquenta anos recebeu 196 disputas, pode-se dizer que a 

OMC enfrentou, em pouco tempo, ou seja, dois anos de sua existência, muito mais problemas 

que aquele Acordo. Somente os Estados Unidos apresentaram à OMC queixas contra a União 

Europeia, Austrália, Canadá, Hungria, Paquistão e Portugal. Já, o Brasil e a Venezuela 

apresentaram recursos contra os Estados Unidos referentes às limitações impostas às 

                                                 
3
 GRIECO, Francisco de Assis. A Supremacia Americana e a Alça. Biblioteca do Exército, Rio de Janeiro, p. 

112. 
4
 Idem GRIECO, p. 155-156. 
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importações de gasolina desses dois países, sob a reserva de proteção ambiental. Mais adiante, 

a Grã-Bretanha esteve envolvida com sanções da União Europeia no tocante à venda de carne 

bovina, quando enfrentava problema das “vacas loucas”. 

 Outro aspecto de grande significância negativa foramas intenções norte-americanas de 

ampliação do bloqueio econômico a Cuba, pela aplicação punitiva da Lei Helms-Burton a 

seus parceiros na União Europeia e América Latina. Sabe-se, todavia, que, até o presente 

momento, inúmeros outros casos já ocorreram e foram solucionados no âmbito da OMC. 

 

2. A OMC COMO INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL 

 

Somente com a Rodada do Uruguai de Negociações Multilaterais Comerciais, é que 

surgiu um instrumento legal, com capacidade de atingir todos os setores de serviços, o qual 

tinha como finalidade criar regras ou normas técnicas orientadoras, facilitando, desta forma, 

as negociações internacionais. 

 O comércio internacional era feito através do comércio de produtos que podiam ser 

palpáveis, visíveis e que eram transportados entre os diferentes países. Só depois de cinquenta 

anos do término da Segunda Guerra Mundial, o entendimento de comércio internacional ficou 

mais abrangente, devido ao aspecto normativo que incluía o comércio de serviços no rol de 

assuntos tratados pelo sistema multilateral de comércio. 

 O GATT, juntamente com as sete primeiras rodadas de negociações, tinha como 

objetivo principal o comércio de bens, tendo como preocupação a ampliação do aspecto 

normativo de modo que abrangesse todas as medidas referentes a esse comércio. 

 Em 1994, o comércio de serviços teve seu primeiro instrumento internacional, ao 

entrar em vigor com disposições aplicáveis por meio do Acordo de Livre-Comércio da 

América do Norte (NAFTA). 

 Em 1995, entrou em vigor o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), 

tratando-se de um acordo de extrema importância para a política comercial internacional, o 

qual sendo o maior pacote de negociações de todos os tempos. 

 Não existe outro instrumento de aplicação multilateral e universal, além do GATS, no 

que diz respeito aos países, quando se refere a setores de serviços. 

 O GATS, por seu caráter global, suas disposições aplicam-se às diferenças políticas, 

econômicas e normativas, presentes nos diversos países. Pode-se dizer que o GATS é a base 

para todos os acordos referentes a serviços. 

 Disposições de acordos, posteriores ao GATS, originam-se após um aprofundamento e 

aprimoramento da norma multilateral a nível bilateral ou plurilateral. 
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 A título de curiosidade, ressalta-se que três novos acordos multilaterais observaram 

obrigações contratuais derivadas da Rodada do Uruguai e que fazem parte como anexos ao 

Tratado intergovernamental, que deu origem à Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Um desses três novos acordos foi o GATS. 

 Pode-se ressaltar que: 

O GATS e o GATT têm muito em comum. Tanto o GATT como o 

GATS são acordos gerais que se aplicam ao comércio como um todos, 

com regras, princípios e até procedimentos gerais para a solução de 

controvérsias. Tanto o GATT como o GATS são acordos bastante 

análogos a contratos vinculativos entre governos, e não meramente 

instrumentos criadores de obrigações de melhores esforços. Como no 

GATT, Países-Membros do GATS (doravante, “Membros”) aceitam as 

mesmas regras e princípios, têm cada um, um voto, e podem retirar-se 

com apenas um aviso de seis meses. Como no GATT, o contrato 

implícito no GATS é de prazo indeterminado e Membros aceitam os 

processos de consultas, arbitragem, solução de controvérsias e execução 

como vinculativos. Como no GATT, regras do GATS só podem ser 

alteradas por consenso entre todas as partes e as obrigações assumidas 

por um Membro representam um direito adquirido por um outro. Como 

no GATT, Membros do GATS aceitam como um “pacote” os resultados 

do processo multilateral, plurilateral e bilateral de negociações sobre 

compromissos de liberalização.
5
 

 

 O GATS, o GATT, o Acordo de Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio (TRIPs) e a OMC entraram em vigor em 1º de janeiro de 1995. 

 Os três acordos, acima mencionados, estão sujeitos a várias regras e procedimentos 

comuns do sistema, incluindo um regime unificado de solução de controvérsias, no âmbito da 

OMC. 

 Não se pode deixar no esquecimento outro acordo, que entrou em vigor em 1º de 

janeiro de 1995, portanto, trata-se do Acordo sobre Medidas de Investimento relacionadas ao 

Comércio (TRIMs). Com relação a tal Acordo, o mesmo:  

 

(...) limita-se a formular uma lista exemplificativa de medidas de 

investimentos inconsistentes como os dispositivos de tratamento 

nacional e restrições quantitativas, como requerer o uso de índices de 

nacionalização de insumos ou definir porcentuais de exportação para a 

produção.
6
 

 

 A estrutura organizacional da OMC é sui generis, considerando o que se segue: 

                                                 
5
Sobre o aspectojoint venture do GATS, ver TNE EUROPEAN COMMISSION, gats: The General Agreement 

on Trade in Services. A Guide for Business, Office of Publications of the Europen Communities, Bruxelas e 

Luxemburgo, 1995. In: MARCONINI Mario. OMC – Acordos Regionais e o Comércio de Serviços Normativa 

Internacional e Interesse Brasileiro. São Paulo: Aduaneiras, 2003, p. 69. 
6
 KISTLER, Henri Eduard Stupakoff. Alça – O Processo de Negociação sobre Investimentos. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/port/public/pub/2002_alca_investimentos.doc>Acesso em 15/10/2014. 

http://www.cvm.gov.br/port/public/pub/2002_alca_investimentos.doc
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 A OMC representa um Quadro institucional único, estando os três 

acordos sujeitos a uma série de regras e procedimentos comuns do 

sistema, inclusive um regime unificado de solução de controvérsias. A 

prática de decisões por consenso, característica do GATT tradicional, 

segue sendo a prática da OMC, e onde maiorias fixas são exigidas, cada 

Membro tem um voto, sendo a União Européia detentora de um número 

de votos equivalentes ao número de Estados-Membros da União. 

Ementas ao processo decisório da OMC exigem consenso, assim como 

certas obrigações fundamentais emanadas dos acordos do GATS, GATT 

e TRIPs. 

 O órgão superior de adoção de decisões da OMC é a Conferência 

Ministerial que reúne pelo menos uma vez a cada dois anos. O Conselho 

Geral é responsável pela operação da Conferência Ministerial e opera 

como Órgão de Revisão de Política Comercial dos Membros e com o 

Órgão de Solução de Controvérsias. Três conselhos subsidiários foram 

criados com a Rodada do Uruguai, um para cada um dos principais 

acordos multilaterais da OMC: bens, serviços e direitos de propriedade 

intelectual.
7
 

 

 

 Em face da estrutura organizacional da OMC, permite-se identificar o quanto esta 

organização tem importância para o comércio internacional. Isto tendo em vista que 

regulamenta procedimentos quanto ao comércio de bens e serviços, e os direitos de 

propriedade intelectual relacionados ao comércio. Não só regulamenta, como, também, 

soluciona as controvérsias que envolvem o comércio de bens e serviços e os direitos de 

propriedade intelectual relacionados ao comércio. 

 Desta feita, devido ao que foi salientado anteriormente, é de capital importância que os 

países busquem a sua adesão às regras do comércio internacional da OMC.  

 As regras da OMC objetivam facilitar aplicação das normas do comércio 

internacional. Sendo claro que tais normas são acordadas internacionalmente, as quais são 

utilizadas para as negociações quando da ocorrência de controvérsias. 

 Permite-se dizer, também, que o grande guia das negociações de serviços entre os 

países é a OMC, sendo assim, as suas regras influenciam diversos fatores do desenvolvimento 

econômico das diferentes nações. Por isso, observa-se um crescimento de sua atuação como 

no caso dos direitos de patentes, dos investimentos, da agricultura e dos serviços. 

 A globalização exige da comunidade internacional que se crie normas para facilitar a 

circulação de bens e serviços, e este fato traz como consequência o desenvolvimento 

econômico, político e cultural. 

 Existem diversos motivos pelos quais um país deva priorizar as negociações por 

intermédio da OMC com outros países, principalmente em se tratando do comércio de 

                                                 
7
 Op. cit. MARCONINI, p. 69-70. 



69 

 

serviços. O principal motivo é que os países integrantes da OMC contam com o aparato desta 

organização para a solução de problemas comerciais internacionais com mais segurança 

jurídica. 

 Tanto faz ser sob a ótica econômica, regulatória ou política, a OMC possui elementos 

que fortalecem seu aspecto de criadora de acordos, tanto parciais como regionais, os quais 

têm se multiplicado muito rapidamente, o que caracteriza sua verdadeira importância no 

contexto do comércio internacional. 

 Nos acordos da OMC e, também, no Artigo II do GATS, a não-discriminação prevista 

é uma garantia para os países que pretendem negociações internacionais, onde as mesmas 

sejam equilibradas e fundamentadas nas regulamentações nacionais e que estejam em 

harmonia com os objetivos de política nacional pré-definidos. 

 O Artigo XIX do GATT, juntamente, com o Acordo de Salvaguardas da OMC 

estipulam que um país aumente suas tarifas ou estabeleça restrições quando algum tipo de 

importação materializar, de alguma forma, uma ameaça à competitividade de produtos 

internos de bens ou de serviços, o que deve ser feito, logicamente, obedecendo critérios, para 

não haver abusos. 

 Desta forma, diz-se que a OMC constitui-se em uma organização internacional com o 

objetivo de regular o comércio internacional, proporcionando ao mundo globalizado um 

sistema comercial internacional completo, com fundamentos reais e eficazes. 

 Em um cenário globalizado, a OMC tem uma importante função, ou seja, a de 

administrar os acordos multilaterais sobre o comércio internacional. 

 Quando um país adere às regras do comércio internacional, sem dúvida, isto 

proporcionará a ele maior acesso aos mercados mundiais e, como consequência, elevará 

rapidamente, e de modo expressivo, as suas rendas e seus níveis de investimentos. Sendo 

assim, pode-se afirmar que a liberalização das regras do comércio internacional são 

fundamentais para o desenvolvimento de países em que suas economias não são muito 

avançadas, pois, o comércio internacional possibilita o aumento das negociações comerciais 

com outros países e a exploração de novos mercados por intermédio de concessões entre os 

países vinculados às regras da OMC. 

 Alguns princípios foram estabelecidos pelo GATT com a finalidade de restringir as 

políticas do comércio exterior dos países que buscam adesão às regras do comércio 

internacional. Estes princípios buscam instituir um comércio internacional livre e 

transparente, mostrando, assim, a importância da OMC como órgão regulador de tal 

comércio. 
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 Além do princípio da não-discriminação, já mencionado anteriormente, objetivando 

um comércio livre e transparente, e maior igualdade entre os países nas relações comerciais, 

estão presentes, na OMC, outros princípios, também trazidos pelo GATT, para tais transações, 

que a seguir serão tratados. 

 O princípio da previsibilidade garante maior tranquilidade pela existência de normas 

precisas e adequadas, tanto para a exportação quanto para a importação dos países, no sentido 

de consolidar os compromissos tarifários assumidos para bens e ofertas em serviços, 

considerando que a OMC por meio da TRIPs, barreiras técnicas, etc., visa limitar os abusos 

cometidos pelos países, no sentido de restringir o comércio e proteger seus interesses internos. 

 O princípio da concorrência leal é outro aspecto importante que tem por intenção não 

somente garantir um comércio mais aberto, mas, também, o mais justo possível. Este 

princípio inibe práticas comerciais desleais do tipo “dumping”, assim como subsídios, que, 

com certeza, trazem sensíveis prejuízos e distorções ao verdadeiro comércio. Pois, tais 

práticas são prejudiciais, uma vez que acabam por não trazer vantagens para todas as partes 

envolvidas nas transações comerciais. Tal princípio foi tratado nos Artigos VI e XVI do 

GATT, entretanto, somente ganharam força após os Acordos de Antidumping e Acordo de 

Subsídios, os quais definiram, especificamente, as práticas de “dumping” e subsídios, bem 

como os mecanismos necessários e pertinentes para impedir a adoção destas práticas danosas 

ao comércio internacional. 

 O princípio da proibição de restrições quantitativa encontra-se no Artigo XVI do 

GATT. É importante porque diz respeito a um mecanismo que impede o uso de restrições 

quantitativas, isto é, proibições e quotas como instrumento de proteção. Só se admite tarifas 

como meio de proteção, uma vez que por meio destas pode-se haver mais transparência. 

Somente, poderão ser utilizadas as quotas tarifárias que já estiverem presentes nas listas de 

compromissos dos países. 

 Finalmente, o princípio que deve ser ressaltado é o do tratamento especial e 

diferenciado para países em desenvolvimento, o qual estabelece que os países mais 

desenvolvidos, quando das negociações tarifárias, deverão adotar posições que favoreçam os 

menos desenvolvidos, abrindo mão de uma posição de reciprocidade. Logicamente, a 

reciprocidade não seria benéfica e nem vantajosa para os países em desenvolvimento. Tal 

princípio está previsto no Artigo XXVIII do GATT. A parte IV do GATT dispõe sobre várias 

medidas que possam favorecer aos países em desenvolvimento, as quais deverão ser adotadas 

pelos países mais desenvolvidos. Desta forma, conclui-se que os acordos da OMC têm como 

característica a preocupação em estabelecer medidas que contribuam para o crescimento dos 

países em desenvolvimento. 
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 Ainda, para ressaltar a importância da OMC, não poderia deixar de chamar a atenção 

para um outro princípio no contexto do GATT, ou seja: 

 

 O princípio fundamental do GATT é o do multilateralismo: cada 

nação diminui suas barreiras alfandegárias em relação a todos os países, 

simultaneamente; a perspectiva é, portanto, mundial. Repousa na 

generalização da cláusula de nação mais favorecida: qualquer vantagem 

concedida por uma determinada nação a um dos seus parceiros 

comerciais deve se estender ao conjunto dos países com os quais 

comercia, segundo Artigo I do GATT.
8
 

 

 Por outro lado, não se pode deixar, também, de ressaltar que o princípio da 

multilateralidade, acima mencionado, está perdendo força, em especial quando os países 

procuram se organizarem em blocos regionais, criando, assim, mecanismos de relações 

comerciais privilegiadas entre eles, que contribuem para o desaparecimento de toda sorte de 

entraves comerciais existentes entre os mesmos. 

 No que se refere ao protecionismo, este foi outro mecanismo que perdeu espaço, no 

momento em que se iniciaram as negociações comerciais no âmbito do GATT. Protecionismo 

este quando se fala de barreiras alfandegárias ou direitos alfandegários. No entanto, as quotas, 

as subvenções às exportações, as normas, as várias negociações para o acesso ao mercado 

interno, ou seja, as não tarifárias se caracterizam por uma dificuldade de se estabelecer 

limites, sendo assim, tornam-se, também, difíceis de serem eliminadas. 

 

CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

Conclui-se que a OMC é uma organização internacional que tem personalidade 

jurídica própria, exercendo um papel relevante no tocante à regulamentação do comércio 

internacional. 

 A OMC é de vital importância para o comércio internacional, em especial num 

ambiente de economia globalizada. 

 Reveste-se de tal importância por ser foro de discussões de temas não somente 

relacionados ao comércio de bens, mas, também, de serviços por meio do GATS. Além de 

serviços, trata de propriedade intelectual, valendo-se da TRIPs, bem como de investimentos, 

utilizando-se da TRIMs. 

 A OMC ganha relevo tendo em vista possuir um mecanismo eficaz de solução de 

controvérsias entre os países, por meio de um sistema baseado no Direito Internacional 

                                                 
8
 RAINELLI, Michel. Comércio Internacional: O GATT e o Futuro do Livre Comércio. Anuário Econômico e 

Geopolítico Mundial:O Mundo Hoje, Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1994, p. 449. 
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Público Econômico, possuindo, inclusive, um órgão de apelação, onde os países podem 

direcionar seus recursos de apelação. Ainda, essa organização constitui-se um foro de debates, 

abordando comércio, concorrência, comércio eletrônico, meio ambiente e cláusulas sociais. 

Devendo-se ressaltar que todas as soluções das controvérsias vêm sendo, como prática, por 

meio do consenso, embora haja a previsão da decisão ser por meio da votação dos países. 

Permite-se, então, salientar que: 

 

 O sistema de tomada de decisão, quase sempre por consenso, e o 

esquema de negociações, através de rodadas específicas e com objetivos 

claramente delineados também contribuem para o sucesso desta 

organização, ao tornarem suas normas disposições e decisões muito mais 

aceitáveis por parte de seus membros.
9
 

 

 O sistema de solução de controvérsias tem favorecido, sobremaneira, o crescimento da 

credibilidade da OMC, pois, os inúmeros litígios que se lhe apresentam são resolvidos com 

base nas suas regras e princípios de forma eficiente e eficaz, o que vem lhe garantindo 

destaque e reconhecimento nas relações comerciais entre os países-membros dessa 

organização internacional. Tem dado provas que realmente vem funcionando a contento, pois, 

possui o poder de coerção necessário para atingir os propósitos previstos no tratado que a 

instituiu. Pode-se, portanto, dizer que as funções da OMC são as seguintes: 

 

(i) facilitar a aplicação, administração e funcionamento do Acordo 

Constitutivo da OMC e dos Acordos Comerciais Multilaterais, 

promovendo a consecução de seus objetivos, bem como ainda constituir 

o quadro jurídico para aplicação da administração e funcionamento dos 

Acordos Comerciais Plurilaterais; 

(ii) servir de foro para negociações, entre seus Membros, a cerca de suas 

respectivas relações comerciais multilaterais, bem como, caso necessário 

ou conveniente, quadro jurídico para a aplicação dos resultados dessas 

negociações; 

(iii) administrar o entendimento relativo às normas e procedimentos para 

solução de controvérsias; 

(iv) administrar o mecanismo de exame das políticas comerciais; 

(v) cooperar, no que couber, com o Fundo Monetário Internacional e 

com o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento e órgãos a estes 

afiliados, bem como com as demais instituições internacionais que 

participam da adoção de políticas econômicas em nível mundial; 

(vi) tratar e resolver as diferenças comerciais; 

(vii) monitorar as políticas comerciais nacionais; e 

(viii) prestar assistência técnica e treinamento para países em 

desenvolvimento.
10

 

 

                                                 
9
 MARQUES, Frederico. Organização Mundial do Comércio (OMC). Disponível em 

htpp://www.dip.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=44>.Acesso em 

20/12/2014. 
10

 Idem MARQUES. 
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 Verifica-se que a importância da OMC, juntamente com o sistema multilateral de 

comércio, reside no fato de o funcionamento do comércio internacional estar embasado em 

regras bem definidas, extensivas a todos, devido à multilateralidade das concessões e 

reduções pactuadas entre os membros do sistema. No contexto da globalização, a OMC tem 

função relevante quando administra a consolidação de acordos multilaterais no âmbito do 

comércio internacional. 

 A atuação da OMC vem contribuindo, significativamente, para a redução do 

protecionismo comercial, em termos de barreiras tarifárias; para a exigência de padrões mais 

elevados de qualidade dos produtos importados; e para a eliminação da sobretaxa imposta a 

produtos que entram no país a preços inferiores aos praticados no mercado nacional, utiliza-se 

de mecanismos “antidumping”,etc. 

 A grande vantagem da OMC é possuir personalidade jurídica, com imunidades e 

privilégios que lhe garantem plenas condições para realizar suas funções no contexto do 

comércio internacional. É dotada de uma estrutura independente de posturas políticas de 

qualquer país-membro e, também, possui um funcionamento inteiramente ausente de 

burocracia, o que facilita o trâmite dos processos referentes aos litígios comerciais entre os 

diversos países integrantes da OMC. 
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O DIREITO HUMANO AO ACESSO À INTERNET 

 

Manuel Martín Pino Estrada
1
 

 

RESUMO: O acesso à internet tornou-se essencial na vida das pessoas, estas podem manifestar as 

suas ideias, fazer denúncias, colocar vídeos, postar imagens, procurar emprego, fazer amizades, 

convocar protestos, incentivar grupos para atividades diversas, mobilizar gente em prol de 

reivindicação de direitos, assim como para conquistá-los, pedir ajuda, estudar e adquirir conhecimento, 

dentre outras atividades afins, então, ao tornar-se tão importante, tornou-se também um direito 

humano, que não pode ser mais retirado da rede. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Acesso à Internet. Conectividade. 

 

ABSTRACT: The internet access has become essential to people's lives, they can express their ideas, 

make complaints, put videos, post pictures, search for jobs, make friends, calling protests, encourage 

groups to various activities, mobilize people in support of claim rights and to conquer them, ask for 

help, study and acquire knowledge, among other similar activities, then, to become so important, it has 

also become a human right that cannot be removed from the network. 

 

KEYWORDS: Human Rights. Internet Access Connectivity. 

 

Introdução 

 O presente trabalho mostra a importância de considerar o acesso à internet como um 

direito humano, pois na atualidade, com o advento de tecnologias da informação e da 

telecomunicação cada vez mais modernas e eficazes, a própria internet tornou-se uma 

ferramenta fundamental no exercício de direitos humanos e para fundamentar este 

entendimento, procurou-se legislação tanto nacional como internacional, tais como o Marco 

Civil da Internet no Brasil e a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Convenção da 

ONU de 16 de maio de 2011. 

 Previamente definiu-se a internet, a sua classificação, os seus princípios, justamente 

para dar uma base teórica ao direito humano de acesso à internet, que infelizmente, ainda não 

encontrou lugar na Constituição da República Federativa do Brasil, porém, como vem a 

                                                 
1
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seguir, encontrou lugar no ordenamento jurídico brasileiro graças à legislação brasileira e a 

convenções internacionais ratificadas no País. 

1. Conceito e classificação da internet 

 A internet não é de modo algum uma rede, mas sim um vasto conjunto de redes 

diferentes que utilizam certos protocolos comuns e fornecem determinados serviços comuns. 

Na verdade, tudo começou com um memorandum em 23 de abril de 1963 de Joseph Carl 

Robnett Licklider, mas tudo foi resultado de tudo, segundo documento do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos
2
 

 A Internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na década de 60 pelos 

cientistas da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos (DARPA) para impedir a tomada ou destruição do sistema norte-americano 

de comunicações pelos soviéticos, em caso de guerra nuclear. O resultado foi uma arquitetura 

de rede que, como queriam seus inventores, não pode ser controlada a partir de nenhum centro 

e é composta por milhares de redes de computadores autônomos com inúmeras maneiras de 

conexão, contornando barreiras eletrônicas. Em última análise, a ARPANET, rede 

estabelecida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tornou-se base de uma rede de 

comunicação horizontal global composta de milhares de redes de computadores (para uma 

elite versada em computadores, totalizando cerca de 20 milhões de usuários em meados dos 

anos 90, mas em crescimento exponencial). Essa rede foi apropriada por indivíduos e grupos 

no mundo inteiro e com todos os tipos de objetivos, bem diferentes das preocupações de uma 

extinta Guerra Fria. Na verdade, foi pela Internet que o subcomandante Marcos, líder dos 

zapatistas de Chiapas, comunicou-se com o mundo e com a mídia, do interior da floresta 

Lacandon, durante sua fuga em fevereiro de 1995. 

 A Internet surgiu nas universidades dos Estados Unidos da América, tendo como 

primeiros assinantes os pesquisadores e professores
3
, dessa forma,é possível ter a conclusão 

de que foi feita para a pesquisa e não para o comércio nem para entrar nas relações de 

trabalho. A rede que precedeu à Internet foi a chamada ARPANET. Há indícios que a 

ARPANET foi desenvolvida em 1969 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para 

testar tecnologias, tomando em conta a hipóteses de uma guerra termonuclear global. 

1.1A internet conforme o Marco Civil da Internet 

O art. 5º do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) define a internet e outros 

termos técnicos muito usuais na vida atual de uma pessoa conectada à rede. 

                                                 
2
 DARPA. Disponível em: http://www.darpa.mil/Docs/Internet_Development_200807180909255.pdf. Acesso 

em 02 out. 2013. 
3
LESSIG, Lawrance. Code and the other Laws of Cyberspace .New York: Basic Books, 1999, p. 100-1002. 



77 

 

Art. 5
o
 Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala 

mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados 

entre terminais por meio de diferentes redes; 

II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet; 

III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma 

rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais; 

IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de 

endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente 

cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP 

geograficamente referentes ao País; 

V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de 

dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP; 

VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e a hora de início e 

término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o 

envio e recebimento de pacotes de dados; 

VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio 

de um terminal conectado à internet; e 

VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data 

e ahora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço 

IP. 

2 Classificação da internet 

 Conforme o autor do presente trabalho, a internet tem duas classificações: 

2.1 Quanto ao seu uso 

a) internet bidirecional, que é aquela usada em duas dimensões, por exemplo, tem-se o e-mail, 

os blogs, o bate-papo e afins.; 

b) internet tridimensional, que é aquela usada em três dimensões, como é o caso do uso de 

avatares nos mundos virtuais. 

 

2.2 Quanto à sua realidade 

a) internet superficial, que representa só o zero vírgula dezoito por cento, sendo acessível para 

as pessoas leigas; 

b) internet profunda, acessível para usuários com conhecimentos mais avançados em 

informática como hackers (expertos em informática vinculados ao uso ético da rede mundial 

de computadores); 
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c) internet escura, usada por crackers (expertos em informática vinculados ao mundo do 

crime). 

 Salienta-se que tanto a internet profunda junto com a escura contém o (noventa e nove 

vírgula oitenta e dois por cento de todo o mundo virtual existente
4
. 

 

3 A teoria cibernética de Norbert Wiener 

 A dificuldade de compreender a teoria cibernética de Norbert Wiener representa o 

estágio atual de relevantes mudanças que não estão sendo devidamente estudadas e 

compreendidas na cibernética, o que causa o seu desconhecimento e uso equivocado. É 

imprescindível estudar a cibernética pensando e repensando as suas origens e nas 

consequências que geram dois grupos de problemas: 1) O total desconhecimento da 

cibernética enquanto teoria; 2) O uso equivocado da expressão cibernética. Jacques 

Guillaumaud, a cibernética se atribui injustamente milagres e ao mesmo tempo 

desconhecimento, pois abrange múltiplos problemas que direcionam diversas vias seguidas 

por diferentes pesquisadores e filósofos
5
. No século XXI são muito comuns os termos 

ciberdireito, cibercultura e ciberespaço estes aparecerem inseridos em diversos livros e artigos 

com a omissão de conceitos imprescindíveis para a compreensão da cibernética enquanto 

teoria. A expressão cibernética vem sendo equivocadamente utilizada como sinônimo de 

computador, informática, e internet, o que demonstra o seu desconhecimento, pois não se trata 

de uma nova teoria e sim de um campo de conhecimento que remonta a Platão
6
. 

 Quando Norbert Wiener introduziu a cibernética como um termo capaz de exprimir 

métodos possíveis de serem aplicados aos problemas da comunicação e do controle, nas 

máquinas, animais e em seres humanos, possibilitou o desenvolvimento da cibernética como 

uma teoria de natureza interdisciplinar e uma nova forma de ver o mundo. Os moldes 

interdisciplinares propostos por Wiener são empregados atualmente por inúmeras disciplinas, 

pois possibilitam que um conjunto de fenômenos, até então não relacionados entre 

eles,tornem em um grande número de domínios do conhecimento que podem trazer 

importantes contribuições científicas se adequadamente conjugadas. Também é imperioso o 

                                                 
4
BERGMAN,   Michael   K.  The   Deep   Web:  Surfacing   Hidden   Value,   2001,   p.   01.     Disponível em 

<http://brightplanet.com/wp-content/uploads/2012/03/12550176481-deepwebwhitepaper1.pdf> Acesso em 18 

out. 2014. 
5
 GUILLAUMAUD, Jacques. Cibernética e Materialismo Dialético. Tradução do original francês “Cibernétique 

et matérialisme dialectique” para a língua portuguesa por Juvenal Hahne Júnior e Guilherme de Paula. Rio de 

Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 1970, p. 5.  

 
6
 FRANK, Helmar G. Cibernética e Filosofia. Traduzido do original alemão “Kybernetik und Philosofie”, por 

Celeste Aida Galeão. Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 1970, p. 24.  

 



79 

 

estudo interdisciplinar da cibernética para compreendê-la, pois como observa Bennaton, 

“Desde a sua origem ela tem se afirmado como ciência eclética, exatamente por crer na 

existência de unidade na natureza. Sem esta ousadia, que lhe está nas raízes, compromete-se 

todo o seu desenvolvimento”
7
 

4 O ciberespaço 

 O ciberespaço pode ser definido como o ambiente criado pela interconexão dos 

computadores, da informática e da internet. Com as atuais facilidades de comunicação, a 

interação célere entre culturas de diversos países tem proporcionado o rompimento de 

fronteiras de tempo e espaço e permitindo novas formas de pensamento e percepção em 

diversas áreas do conhecimento humano.  

 A profecia de Norbert Wiener em relação às mensagens e asfacilidades da 

comunicação se cumpriu, pois acertou quando a colocou em um patamar de grande relevância 

o papel das facilidades da comunicação entre o homem e a máquina em 1950: “no futuro 

desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de comunicação, as mensagens entre o 

homem e as máquinas, entre as máquinas e o homem, e entre a máquina e a máquina, estão 

destinadas a desempenhar funções papel cada vez mais importantes”
8
. 

5. Princípios da governança e do uso da internet 

O Comitê Gestor da Internet no Brasil,reunido em sua 3ª reunião ordinária de 2009 na 

sede do NIC.br na Cidade de São Paulo/SP, decide aprovar a seguinte Resolução 

CGI.br/RES/2009/003/P. 

Considerando a necessidade de embasar e orientar suas ações e decisões, segundo 

princípios fundamentais, o CGI.br resolve aprovar os seguintes Princípios para a Internet no 

Brasil:  

a) Liberdade, privacidade e direitos humanos 

O uso da Internet deve guiar-se pelos princípios de liberdade de expressão, de 

privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como 

fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática.  

b) Governança democrática e colaborativa  

A governança da Internet deve ser exercida de forma transparente, multilateral e 

democrática, com a participação dos vários setores da sociedade, preservando e estimulando o 

seu caráter de criação coletiva.  

                                                 
7
 BENNATON, Jocelyn. O que é cibernética. São Paulo: Editora Nova Cultural e Editora Brasiliense, 1986, p. 

86.  

 
8
WIENER, Norbert. Cibernética ou controle e comunicação no animal e na máquina. Tradução de Gita K. 

Ghinzberg. São Paulo: Polígono e Universidade de São Paulo, 1970, p. 16. 
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c) Universalidade  

O acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um meio para o 

desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva 

e não discriminatória em benefício de todos.  

d) Diversidade  

A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua expressão deve ser 

estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores.  

e) Inovação  

A governança da Internet deve promover a contínua evolução e ampla difusão de 

novas tecnologias e modelos de uso e acesso.  

f) Neutralidade da rede 

Filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, 

não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer outra 

forma de discriminação ou favorecimento.  

g) Inimputabilidade da rede  

O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de 

acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da 

privacidade e do respeito aos direitos humanos.  

h) Funcionalidade, segurança e estabilidade 

A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem ser preservadas 

de forma ativa através de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e 

estímulo ao uso das boas práticas.  

i) Padronização e interoperabilidade 

A Internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a interoperabilidade e a 

participação de todos em seu desenvolvimento.  

j) Ambiente legal e regulatório  

O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da Internet como espaço de 

colaboração
9
. 

O direito de acesso à internet no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) 

Art. 4
o
 A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução 

dos assuntos públicos; 

                                                 
9
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003>. Acesso em 22 jun. 2014. 
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III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e 

acesso; e 

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e 

a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. 

Comentários 

1. Referente ao caput e ao inciso I, a Convenção da ONU de 16 de maio de 2011 declara o 

acesso à internet como um meio do exercício dos direitos humanos, tais como o da expressão, 

da opinião, do compartilhamento da informação e o da liberdade, mas este tem duas 

dimensões: 

a) o acesso ao conteúdo, ou seja, das ideias, da informação e de forma simultânea de forma 

instantânea e barata através das fronteiras nacionais, tornando-se a descoberta da verdade e do 

progresso da sociedade como um todo; 

b) o acesso à infraestrutura física para ter acesso à internet, tais como cabos, modens, 

computadores e softwares, notebook, celulares, tablets e afins. 

 

2. Sobre o inciso II, o acesso à informação está relacionado ao direito fundamental da 

liberdade de informação contida no inciso XIV do artigo 5º da Constituição Federal pátria:“é 

assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 

ao exercício profissional;”  

Trata-se do direito de informar e de ser informado e sobre o sigilo da fonte, é uma 

exigência mínima endereçada àqueles que desempenham uma profissão regulamentada. Daí a 

Constituição exigir do profissional o respeito das confidências que lhe foram reveladas. 

Liberar o segredo acarreta-lhe sanções civis e criminais, porque a esfera íntima do indivíduo 

faz parte do seu direito à privacidade. 

Complementando este direito, o inciso XXXIII no mesmo artigo diz que “todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

Neste caso, existe o direito de receber informações dos órgãos públicos
10

. 

3. No inciso III, justamente devido à colaboração e a abertura da rede que é possível haver um 

estímulo à inovação ou criação de tecnologias novas junto com o seu livre acesso para o seu 

respectivo uso. 

                                                 
10

BULOS, Uadi Lammego. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 

Constitucional nº 70/2012, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 621. 
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4. No caso do inciso IV, esta abertura da rede permite a adesão a padrões tecnológicos cada 

vez mais abertos ou acessíveis, justamente para que a própria internet seja mais aberta a todos 

os interessados em querer inovar e/ou ter acesso às inovações tecnológicas. 

Art. 7
o
 O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados 

os seguintes direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem 

judicial, na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem 

judicial; 

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua 

utilização; 

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; 

VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com 

detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a 

aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar 

sua qualidade; 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de 

acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou 

nas hipóteses previstas em lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e 

proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de 

aplicações de internet; 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados 

pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; 

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de 

internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de 

guarda obrigatória de registros previstas nesta lei; 

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet 

e de aplicações de internet; 



83 

 

XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, 

intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e 

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo 

realizadas na internet. 

 

Comentários 

1. Os inciso I trata da inviolabilidade da intimidade da vida privada, estipulada no inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação;” 

Existe possibilidade de sigilo bancário: o Poder Judiciário e as CPIs podem investigar 

este quesito. e não é possível quebrar o sigilo bancário, devendo solicitar autorização judicial: 

Administração Tributária, Ministério Público e a Polícia Judiciária. 

Dano material proporciona a diminuição do patrimônio do lesado, causando-lhe 

prejuízo econômico. Apresenta-se sob dupla face: 

a) danos emergentes, que geram déficit real no patrimônio; propiciam a efetiva diminuição 

dos bens materiais do lesado; e 

b) lucros cessantes, que é uma frustração de um ganho esperado, de um acréscimo patrimonial 

que o lesado teria caso não ocorresse a ação do lesante. 

Dano moral é detectado pela mágoa profunda ou constrangimento de toda espécie, que 

deprecia o ser humano, provocando danos extrapatrimoniais. Pouco importa o tamanho do 

aborrecimento. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento ferido 

está caracterizado o dano moral. 

Dano moral indenizável é o que atinge a esfera íntima da vítima, agredindo seus 

valores, humilhando e causando dor, embora não seja todo e qualquer aborrecimento que 

acarrete dano moral. O que enseja a indenização é a prática do ato ilícito, que causa 

perturbações psíquicas, afetando os sentimentos e a tranquilidade das pessoas. 

Dano moral também recai sobre pessoa jurídica, como uma empresa de renome que se 

acha ofendida por notícia inverídica, capciosa ou por propaganda publicitária solerte. Daí a 

Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

A doutrina e a jurisprudência entendem que os danos morais coletivo e difuso também 

podem ser indenizados
11

. 

2. O inciso II e III estão relacionados com o inciso XII do artigo 5º da Carta Magna brasileira 

menciona que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

                                                 
11

 BULOS, Uadi Lammego, ob.cit, pp. 569-570. 
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dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal”; 

Existem casos de violabilidade da correspondência e das comunicações: 

a) sigilo de correspondência: como regra é inviolável, salvo nas hipóteses de decretação de 

estado de defesa e de sítio, que poderá ser restringido. 

b) sigilo bancário (comunicação de dados): no tocante ao sigilo bancário, é permitida a sua 

quebra por autorização judicial, determinação de CPI ou requisição do Ministério Público 

para objeto de investigação criminal. 

c) O habeas corpus é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de 

sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, haja vista a possibilidade 

deconstrangimento à liberdade do investigado. 

d) O Decreto 3274/2001 trata da requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, 

de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a 

elas equiparadas, preservando o sigilo das informações obtidas.  

3. O inciso IV estipula que a suspensão da conexão da internet não será suspensa, a menos 

que haja algum débito do usuário em relação com o provedor respectivo. 

4. No caso do inciso V, o usuário não pode sofrer uma piora em relação à qualidade da 

conexão da internet contratada com o provedor. 

5. Referente ao inciso VI, o contrato de prestação de serviços entre o usuário e o provedor de 

internet deve ser detalhado e protegendo a qualidade estipulada neste, entendendo-se que está 

também regulamentado pelo Direito do Consumidor. 

6. O inciso VII trata da proteção de dados e informações pessoais do usuário, salvo que este 

consinta disponibilizá-los de forma livre e expressa, salvo nas hipóteses previstas em lei, por 

exemplo, o próprio Marco Civil da Internet. 

7. No inciso VIII, menciona que o usuário tem direito a ser informado sobre coleta, uso, 

armazenamento, tratamento e da proteção de seus dados pessoais e que só poderão ser 

utilizados nos casos que justifiquem a sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e 

conforme as hipóteses estipuladas no contrato de prestação de serviços. 

8. O inciso IX determina que o usuário tem direito a consentir expressamente sobre a coleta, 

uso, armazenamento e tratamento de seus dados pessoais. 

9. Referente ao inciso X, o usuário tem direito a solicitar a exclusão de seus dados pessoais 

fornecidos quando o contrato de prestação de serviços tiver terminado, salvo as hipóteses de 

guarda obrigatória de registros previstas nesta lei (artigos 13 até o 17). 
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10. No inciso XI trata do direito do usuário a ter acesso informativo de eventuais políticas de 

uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet, para que desta forma 

entenda melhor como os mesmos funcionam e assim, possa entender melhor sobre o 

manuseio de seus dados e informações pessoais. 

11. No caso do inciso XII, o usuário tem direito a um acesso à internet de boa qualidade, 

mesmo quando este tenha limitações físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e 

mentais. Felizmente existem pesquisas que já conseguiram que até pessoas com deficiência 

motora total consigam trabalhar virtualmente. 

12. O usuário é um consumidor e é protegido pelo Direito do Consumidor na internet, não só 

por causa de uma prestação de serviços com o provedor, como também com os sites que, por 

exemplo, oferecem serviços de compra e venda de produtos. 

13. Sites, aplicativos, redes sociais e demais plataformas na internet com contratos de 

prestação de serviços precisam fornecer as informações dos termos de uso atualizadas e 

simplificadas para os usuários. Esses termos precisam detalhar informações sobre a proteção 

dos registros de conexão e acesso à internet, a segurança dos dados pessoais dos internautas e 

a justificativa de sua coleta e armazenamento. Se a determinação não for cumprida, as 

empresas podem ter problemas.  

"As empresas deverão adequar os termos de uso ao Marco Civil da Internet, sob pena de 

responder pelas sanções cíveis, criminais e administrativas já existentes na legislação 

brasileira, além de infrações administrativas previstas no próprio texto do marco civil", indica, 

entre as sanções previstas para as empresas que não atualizarem os termos de uso estão a 

advertência com prazo para adoção de medidas corretivas; multa de até 10% do faturamento 

no último exercício da companhia; e suspensão temporária das atividades. 

Para atualizar as informações, o advogado sugere que o departamento jurídico de cada 

empresa analise as diretrizes gerais do Marco Civil da Internet. Além disso, os profissionais 

podem recorrer ao Comitê Gestor da Internet (CGI), às recomendações sugeridas pela 

Agência Nacional de Autorregulação da Internet no Brasil (Anarnet) e da própria OAB/SP. 

Para fiscalizar se os termos de uso estão seguindo a legislação, Camargo acredita na 

participação do próprio internauta.  

 

O Marco Civil da Internet não cria um órgão específico para 

fiscalização das atividades dos provedores. Mas nada impede que a 

Anatel e o Comitê Gestor da Internet contribuam na melhor 

regulamentação sobre a fiscalização dos serviços prestados através da 

internet, além do próprio consumidor estar ciente de seus direitos, 

quer estabelecidos através do Marco Civil, quer por meio do Código 

de Defesa do Consumidor. 
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Há algumas dicas para as empresas de internet. Fazer uma separação e colocar, por 

exemplo, uma tabelinha. Colocar os pontos que estão ligados diretamente à coleta da 

informação, à coleta do dado pessoal, as responsabilidades e algumas restrições. Por que não 

ter algumas perguntas e respostas, talvez até algumas brincadeiras? E tentar, depois, se for 

necessário, aprofundar um pouco, colocando um link para uma versão mais detalhada e mais 

longa dos termos de uso. Mas os pontos mais importantes que envolvam alguma restrição a 

um direito do internauta, à coleta de dados pessoais e à utilização desses dados, têm que ser 

feitos de forma mais simples, mais clara
12

. 

Art. 24.  Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil: 

X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, 

simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. 

9. O inciso X salienta-se a ação dos entes federativos para prestarem serviços públicos virtuais 

aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, isso já está acontecendo, como 

são os casos de emissão de certidões, andamento de processo no Poder Judiciário dentre 

outros. 

7O direito de acesso à internet na Convenção Americana de Direitos Humanos 

O artigo 13 a Convenção Americana de Direitos Humanos de San José da Costa Rica 

de 1969 trata implicitamente do direito de acesso à internet, como vem a seguir: 

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a 

liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem 

considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou 

por qualquer meio de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, 

mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se 

façam necessárias para assegurar: 

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso 

de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 

equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 

destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 

                                                 
12

 BLUM, Renato Opice. Site que não atualizar termos de uso pode sofrer penalização. Disponível em: 

<http://www.fecomercio.com.br/NoticiaArtigo/Artigo/11110>. Acesso em 24 jun. 2014. 
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4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de 

regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do 

disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio 

nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime 

ou à violência. 

O artigo em questão garante o direito de toda pessoa à liberdade de expressão e 

esclarece que este direito compreende “a liberdade de buscar, receber e difundir informações 

e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 

forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha”. 

O preceito se aplica plenamente às comunicações, ideias e informações que são 

difundidas e acessadas pela internet. O meio online não só facilitou aos cidadãos a expressão 

de forma livre e aberta, mas também ofereceu condições insuperáveis para a inovação e o 

exercício de outros direitos fundamentais, como o direito à educação e à livre associação. 

Como afirmou a Assembleia Geral da OEA, as tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) são cruciais para o desenvolvimento político, econômico, social e cultural, e são um 

elemento essencial para a redução da pobreza, a criação de emprego, a proteção ambiental e a 

prevenção e mitigação de catástrofes naturais.
13

 

 

O direito de acesso à internet na Convenção da ONU de 16 de maio de 2011  

Poucas tecnologias de informação tiveram tal efeito revolucionário como à criação da 

Internet. Ao contrário de qualquer outro meio de comunicação, como rádio, televisão e 

publicações impressas ou transmissão de informações, a internet representa um salto 

significativo como um meio interativo. Na verdade, com o advento de serviços de Web 2.0, 

ou plataformas intermediárias que facilitaram o compartilhamento de informações e 

colaboração participativa na criação de conteúdo, os indivíduos já não são receptores 

passivos, mas também editores ativos de informação. 

As plataformas são particularmente valiosas em países onde não há meios de 

comunicação independentes, pois estes permitem que as pessoas compartilhem pontos de 

vista críticos e obter a informação objetiva. Além disso, os produtores de mídia tradicional 

também pode usar a Internet para expandir seu público a um custo muito baixo. Em termos 

mais gerais, porque as pessoas podem trocar informações e ideias instantaneamente e barata 
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 MARINO, Catalina Botero. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INTERNET: Relatoria Especial para a 

Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 

http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/docs/publicaciones/2014%2008%2004%20Liberdade%20de%20Express%

C3%A3o%20e%20Internet%20Rev%20%20HR_Rev%20LAR.pdf Acesso em 18 mar. 2015. 
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para além das fronteiras nacionais, consequentemente, a internet permite acesso à informação 

e conhecimento que antes era inatingível.A internet, por sua vez,contribui para a descoberta 

da verdade e progresso da sociedade como um todo. 

Na verdade, a Internet tornou-se um dos principais meios pelos quais os indivíduos 

podem exercer o seu direito à liberdade de opinião e de expressão, garantido pelo artigo 19 da 

Universal Declaração dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 

e Políticos. 

Este último prevê que: 

 (A) Todas as pessoas têm o direito de ter opiniões sem interferência; 

 (B) Toda a pessoa tem direito à liberdade de expressão; Este direito compreende a 

liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 

independentemente de fronteiras, seja oralmente, por escrito ou na cópia, sob a forma de arte, 

ou através de qualquer outro meio de sua escolha; 

 (C) O exercício destes direitos implicará deveres e responsabilidades especiais. Por 

conseguinte, pode estar sujeito a certas restrições,mas estes só devem ser tais que as previstas 

em lei e que sejam necessárias; 

 (D) para o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; 

 (E) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública ou desaúde ou da 

moral públicas. 

O grande potencial e os benefícios da internet estão enraizados em suas características 

únicas, tal como a sua velocidade, alcance mundial e relativo anonimato. Ao mesmo tempo, 

estas características próprias da internet que permitem aos indivíduos para divulgar 

informações em "tempo real" e mobilizar as pessoas também criou medo entre governos e 

poderosos. Isso levou a um aumento das restrições à internet através da utilização decada vez 

mais tecnologias sofisticadas para bloquear conteúdos, monitorar e identificar ativistas e 

críticos e à criminalização da expressão legítima e adoção de legislação restritiva para 

justificar tais medidas. A esse respeito, enfatiza-se que os padrões internacionais de direitos 

humanos existentes, em especial o artigo 19, parágrafo 3º, do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos, continuam pertinentes para determinar os tipos de restrições que 

violam as obrigações dos Estados para garantir o direito à liberdade de expressão. 

Além disso, qualquer legislação que restringe o direito à liberdade de expressão deve 

ser aplicada por um corpo que seja independente de quaisquer influências indevidas políticas, 

comerciais, ou outros de uma forma que não seja arbitrária nem discriminatória, e com 

fundamentação adequada contra o abuso, incluindo a possibilidade de desafio e remédio 

contra a sua abusiva aplicação. 
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No entanto, em muitos casos, os Estados restringem, controlam, manipulam e 

censuram o conteúdodivulgado através da internet sem qualquer base legal, ou com base em 

leis ambíguas, sem justificar a finalidade de tais ações; e/ou de uma maneira que é claramente 

desnecessária e desproporcional para alcançar o objetivo pretendido. Tais ações são 

claramente incompatíveis com as obrigações dos Estados no âmbito direito internacional dos 

direitos humanos, e muitas vezes criar um "efeito paralisante" mais amplo sobre o direito à 

liberdade de opinião e expressão.
14

 

 

Conclusão 

 O acesso à internet é um direito humano, ainda não fundamental, pois não está calcado 

na Carta Magna do Brasil, mas achou suporte legal com o Marco Civil da Internet e com as 

convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, tais como a Convenção Americana de 

Direitos Humanos de San José da Costa Rica, além de que o País é membro da Organização 

das Nações Unidas (ONU) que em 16 de maio de 2011 editou uma convenção onde estipula 

que a internet é um direito humano, pois dá acesso a vários direitos, tais como a procura de 

um emprego, a informação, a liberdade de expressão dentre outros, tanto que atualmente é 

inimaginável viver sem ela, mas também as pessoas devem ter direito a uma infraestrutura 

que dê esse acesso, tais como computadores, notebooks, celulares ou a centros comunitários 

públicos onde esta entrada ao mundo virtual seja possível e desta forma, o cidadão não fique 

desconectado da sua realidade. 
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RESUMO:Tem-se como um problema a ser resolvido a morosidade na atividade 

jurisdicional. Notadamente, no Brasil, as soluções para a morosidade tem sido buscadas em 

reformas na legislação processual. Ao se pesquisar as causas da morosidade na atividade 

jurisdicional, verifica-se que essas se ligam muito mais a atuação administrativa do Judiciário 

do que a técnica processual. Por isso, fugindo desse senso comum teórico, o presente trabalho 

buscou a solução do problema da morosidade pela via da aplicação do princípio da eficiência 

nas atividades administrativas desenvolvidas no âmbito do Judiciário. Com base em revisões 

bibliográficas, análise de dados e de experiências estrangeiras, concluiu-se o acerto de se 

focar na melhoria da gestão do Judiciário. Nesse sentido, confirmou-se a aplicação da 

eficiência administrativa nas atividades-meio do Judiciário como solução para o problema da 

morosidade na atividade jurisdicional. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Morosidade na Atividade Jurisdicional. Eficiência Administrativa. 

Gestão do Judiciário.  

 

ABSTRACT: The delay in the judicial activity is a problem to be solved. Notably, in Brazil, 

the solutions to this problem have been sought in procedural reforms in the legislation. When 

researching the causes of delays in judicial activity, it appears that the causes are related, 

much more, the administrative actions of the judiciary than with procedural technique. Not 

adopting this theoretical common sense, the present study sought to solve the problem by 

means the application of principle of efficiency in administrative activities within the 

judiciary. Based on literature reviews, data analysis and foreign experience, it was concluded 

the wisdom of focusing on improving the management of the judiciary. In this sense, 

confirmed the application of administrative efficiency in the support activities of the judiciary 

as a solution to the problem of delays in judicial activity. 

 

Keywords: Delay on Jurisdictional Activity. Administrative efficiency.Management of the 

Judiciary. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A morosidade na atividade jurisdicional é um problema que já demandou a atenção de 

diversos países em relação aos seus sistemas de justiça, incluindo-se nesse universo o Brasil e 

seu sistema de justiça. No mesmo contexto, a razoável duração do procedimento judicial 

apresenta-se como direito em diversos ordenamentos jurídicos, constituindo-se, no Brasil, 

como direito fundamental. 

Em atenção a essa circunstância, percebe-se uma preocupação dos Estados, da 

academia e da sociedade com a busca de soluções para superação do problema da morosidade. 

No Brasil, verifica-se que um direcionamento das soluções para melhoria da técnica 

processual. Tal direcionamento acarretou em diversas alterações no Código de Processo Civil 

e, como resultado desse ímpeto reformador, tem-se recentemente a aprovação do Novo 

Código de Processo Civil.  

Com o presente trabalho, tentou-se fugir desse senso comum teórico, buscando tratar o 

problema da morosidade na atividade jurisdicional com foco na gestão pública no âmbito do 

Judiciário. 

Por essa razão, como problema de pesquisa suscitou-se o seguinte questionamento: a 

morosidade na atividade jurisdicional pode ser superada com a aplicação da eficiência 

administrativa na gestão do Judiciário? 

A hipótese levantada foi de que a aplicação da eficiência administrativa na gestão do 

Judiciário seria o caminho correto para superação do problema da morosidade na atividade 

jurisdicional. 

Para comprovar ou refutar a hipótese levantada, traçou-se como objetivos a análise do 

funcionamento da gestão pública no âmbito do Judiciário, a pesquisa das causas do problema 

da morosidade na atividade jurisdicional no caso brasileiro e o exame de como a aplicação da 

eficiência administrativa poderia contribuir para a superação desse problema. 

Assim, no primeiro capítulo, noções introdutórias da Ciência da Administração e 

conceitos relacionados ao Direito Administrativo foram expostos como subsídio para 

compreensão do funcionamento da gestão pública no âmbito do Judiciário. 

Por sua vez, no segundo capítulo, descreveu-se o tema da pesquisa, demonstrando a 

relevância de se encontrar uma solução para o problema situado. Ainda no segundo capítulo, 

buscou-se elencar as verdadeiras causas da morosidade na atividade jurisdicional. 

No terceiro e último capítulo, aproveitou-se das construções formuladas nos dois 

primeiros capítulos para examinar em que medida a eficiência administrativa contribuiria para 
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o problema da morosidade. Como forma de testificar a hipótese apresentada, analisou-se 

experiências estrangeiras de melhoria da gestão dos órgãos do Judiciário. 

Para a construção desta pesquisa, trabalhou-se como revisões bibliográficas e análises 

de dados, para então formular conjecturas de como a superação morosidade na atividade 

jurisdicional deve ser buscada no Brasil. 

 

2. Gestão Pública no Âmbito do Judiciário 

 

2.1 Noções introdutórias sobre Administração 
 

 Como exposto na introdução, o presente trabalho tem como foco tratar o tema da 

gestão eficiente do Judiciário. Para tanto, o trânsito por conceitos elementares da Ciência da 

Administração é necessário com vista a obtenção de subsídios que sustentarão afirmações 

futuras. 

 Dessa forma, importante o conhecimento do conceito de administração que para Daft 

é: 

Administração é o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente 

e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos 

recursos organizacionais.
2
 

 

Ainda sobre o tema, Chiavenato
3
 entende a Administração como a combinação e a 

aplicação de recursos organizacionais – humanos, materiais, financeiros, informação e 

tecnologia – para alcançar objetivos e atingir desempenho excepcional.  

 Assim, seria papel do administrador conseguir que as tarefas e atividades sejam 

realizadas por meio das pessoas e dos outros recursos, oferecendo liderança e direção.
4
 

 No processo de gestão, o administrador planeja, organiza, lidera e controla. Planejar 

corresponde a decidir sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários para o atingimento das 

metas definidas para o desempenho organizacional futuro. Organizar, por sua vez, significa 

designar tarefas e agrupá-las em departamentos, delegar autoridade e alocar os recursos por 

toda a organização. Liderar diz respeito ao uso de influência para motivar os funcionários a 

alcançar as metas organizacionais. Trata-se de criar cultura e valores compartilhados, 

comunicar metas aos funcionários, e transferir o desejo de gerar um desempenho de alto nível. 

Por fim, controlar corresponde a monitorar as atividades dos funcionários, auferir se a 

organização está na direção do cumprimento de suas metas, fazendo correções, se necessário.
5
 

                                                 
2
DAFT, Richard L., Administração, São Paulo: Cengage Learning, 2010, p. 6. 

3
CHIAVENATO, Idalberto, Administração nos novos tempos, 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 5. 

4
DAFT, Administração, p. 5. 

5
Ibid., p. 6–8. 
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 Todo o processo de administração está inserido na esfera de uma organização. 

Segundo Daft
6
, organização é estrutura deliberadamente estruturada, voltada para o 

cumprimento de metas. Isso quer dizer que uma organização é projetada para alcançar algum 

resultado, como obter lucro, prover aumento de salário para seus membros, satisfazer 

necessidades espirituais ou atender a satisfação social. 

 Cabe dizer que o Estado também deve ser entendido como uma organização 

estruturada pelo direito. Sobre esse tema, teve-se oportunidade, em escrito anterior
7
, de 

esclarecer que o direito, dentro suas múltiplas acepções, pode ser compreendido como técnica 

de controle de conduta que possibilita o exercício de poder nas relações humanas – nos 

âmbitos político, social e econômico – em favor dos interesses preponderantes. Na busca de 

construção de estruturas formais e eficazes para o alcance do fim almejado com o direito, a 

humanidade produziu a ideia de Estado. 

 De volta ao âmbito conceitual da Administração, é preciso perceber e compreender os 

três níveis de atuação dos administradores no cerne de uma organização. 

 Sobre o tema, Chiavenato explica a existência dos níveis institucional, intermediário e 

operacional. O nível institucional é o mais elevado de uma organização. A partir da atuação 

de presidente e diretores, o futuro da organização como um todo é definido. Por isso, o 

administrador desse nível deve possuir uma visão estratégica e orientada para o futuro, 

definindo a missão, a visão e os objetivos fundamentais do negócio. O nível institucional é o 

mais periférico da organização, estando em contato direto com o ambiente externo, com o 

mundo que rodeia a organização, recebendo o impacto das mudanças e pressões ambientais.
8
 

Ainda sobre o nível institucional, Daft
9
 esclarece que os altos executivos são 

responsáveis pela definição de metas organizacionais, estratégias para alcança-las, pelo 

monitoramento e interpretação do ambiente externo e pela tomada de decisões que afetam 

toda a organização. Como uma das responsabilidades mais importantes dos altos executivos 

estão a transmissão de uma visão compartilhada para a organização, a modelagem da cultura 

da organização e a alimentação de um espírito empreendedor que pode ajudar a empresa a 

inovar e manter o ritmo da rápida mudança. 

 No nível intermediário, os gerentes funcionam como camada amortecedora dos 

impactos ambientais, recebendo as decisões globais tomadas no nível institucional e as 

transformando em programas de ações para o nível operacional. Assim, nesse nível cabe 

                                                 
6
Ibid., p. 9. 

7
ROCHA, Daniel de Almeida, Princípio da Eficiência na Gestão e no Procedimento Judicial: a busca da 

superação da morosidade na atividade jurisdicional, Curitiba: Editora Juruá, 2012, p. 33–34. 
8
CHIAVENATO, Administração nos novos tempos, p. 10–11. 

9
DAFT, Administração, p. 13. 
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interpretar a missão, a visão e os objetivos fundamentais do negócio, traduzindo-os em meios 

de ação cotidiana para que o nível operacional possa transformá-los em execução.
10

 

 No nível operacional, o administrador cuida da execução e realização das tarefas e 

atividades cotidianas. Assim, cabe ao administrador o contato direto com a execução ou 

operação realizada pelos funcionários não-administrativos e operários.
11

 

 Daft
12

 complementa a ideia acima, destacando que os gerentes de linha de frente são 

diretamente responsáveis pela produção de bens e pelos serviços. A preocupação desses 

gerentes é com a aplicação de regras e procedimentos para alcançar uma produção eficiente, 

fornecer assistência técnica e motivar os subordinados. 

 Por fim, outro assunto da Ciência da Administração que será caro ao presente trabalho 

é a distinção entre o especialista e o gerente. Assim, explica Daft:  

 

O colaborador individual é um especialista e um “executor”. Sua mente é 

condicionada a pensar, em termos de desempenho, tarefas e atividades 

específicas de modo tão competente quanto possível. O gerente, por outro 

lado, precisa ser um generalista e aprender a coordenar uma ampla gama de 

atividades. Enquanto o colaborador individual se identifica fortemente com 

suas tarefas específicas, o gerente precisa se identificar com a visão mais 

ampla da organização e da indústria. Além disso, o colaborador individual 

consegue realizar as suas tarefas principalmente por seus próprios esforços e 

desenvolve o hábito de depender de sim mesmo preferencialmente a 

depender dos outros. O gerente, no entanto, consegue que as coisas sejam 

feitas por meio de outras pessoas.
13

 

  

 Tal esclarecimento ajudará, na sequência do trabalho, a entender que magistrado não é 

gerente. Ele deve atuar como especialista realizando as suas tarefas – despachos, decisões 

interlocutórias e decisões – por seus próprios esforços de modo tão competente quanto 

possível. 

 

2.2 A Administração Pública no Brasil 
 

 O Estado como organização estruturada pelo direito, carece de vontade real e própria. 

Esse se manifesta por seus órgãos que, em última instância, exprimem exclusivamente 

vontade humana. No constitucionalismo contemporâneo, pode-se elencar duas espécies de 

órgãos do Estado. A primeira espécie pode ser designada como órgãos supremos ou 

constitucionais; a segunda espécie pode ser designada como órgãos dependentes ou 

administrativos. Aos órgãos supremos incumbe o exercício do poder político, enquanto aos 

                                                 
10

CHIAVENATO, Administração nos novos tempos, p. 11. 
11

Ibid., p. 12. 
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DAFT, Administração, p. 16. 
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Ibid., p. 17. 
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órgãos dependentes incumbe o exercício de atividades de natureza administrativa. O conjunto 

de órgãos dependentes formam a Administração Pública, ao passo que os órgãos supremos se 

dividem na realização das funções executiva, legislativa e jurisdicional.
14

 

 Sobre o exercício do poder político pelos órgãos supremos ou constitucionais, cabe 

relembrar a clássica distinção das funções realizadas por esses órgãos. Assim, a função 

legislativa consiste na edição de regras gerais, abstratas e impessoais e inovadoras da ordem 

jurídica, denominadas leis
15

. A função executiva resolve os problemas concretos e 

individualizados, de acordo com as leis, exercendo as atividades de governo e administração. 

No âmbito do atividade de administração, a função executiva realiza as atividades de 

intervenção, fomento e serviço público. Por fim, a função jurisdicional significa a aplicação 

do direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse.
16

 

 Os órgãos supremos desenvolvem suas atividades típicas, notadamente as atividades 

acima descritas. Entretanto, como evolução da concepção de divisão das funções típicas, 

avançou-se para que esses órgãos também desenvolvessem funções atípicas.  

Assim, pela análise da CRFB/88, resta evidenciado que o Legislativo, como função 

atípica, dispõe sobre sua organização, provendo cargos, concedendo férias e licenças a 

servidores, julga (Senado Federal) o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. 

O Executivo, como função atípica, legisla por medidas provisórias e julga nos casos de 

processos administrativos. O Judiciário, com função atípica, legisla nos casos de elaboração 

dos regimentos internos de seus tribunais, bem como administra seus órgãos por meio dos 

exercício de atividades de administração.
17

 

 Buscando-se o conceito de Administração Pública, chega-se a compreensão que essa, 

sob o aspecto funcional, corresponde ao conjunto de atividades do Estado que auxiliam as 

instituições políticas de cúpula no exercício de funções de governo, que organizam a 

realização das finalidades públicas postas por tais instituições e que produzem serviço, bens e 

utilidades para a população. Sob o aspecto organizacional, Administração Pública representa 

o conjunto de órgãos e entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a 

população coadjuvando as instituições políticas de cúpula no exercício das funções de 

governo.
18
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SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
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BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, Diário Oficial da União, 1988. 
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MEDAUAR, Odete, Direito Administrativo Moderno, 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 52. 
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 Pela leitura do caput artigo 37 da CRFB/88, percebe-se a existência de uma 

Administração Pública para cada um dos entes federados – União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios – e no âmbito de cada um dos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.
19

 

 Cabe dizer que a atuação da Administração Pública é bem mais densa no âmbito do 

Executivo. Isso é decorrência da própria função típica desenvolvida pelo Executivo, 

responsável, além das atividades de governo, pelas atividades de incremento, fomento e 

prestação de serviços públicos. 

 Entretanto, existe Administração Pública no âmbito de Legislativo e Judiciário. Nesse 

sentido, Medauar
20

 afirma que esses dois órgãos supremos “[...] realizam atividades 

administrativas, sem repercussão imediata na coletividade, na condição de atividades de apoio 

às suas funções primordiais [...]”. 

 Destaca-se que as atividades administrativas desenvolvidas no âmbito do Legislativo e 

Judiciário devem ser compreendidas como atividades-meio que sustentam as atividades-fim 

desses órgãos. Sobre a distinção entre atividades-meio e atividades-fim, Medauar esclarece: 

 

São mencionadas com frequência as atividades-fim, diferenciando-as das 

atividades-meio. As primeiras dizem respeito às atuações voltadas mais 

diretamente aos administrados, como ensino, pavimentação de ruas, coleta 

de lixo. As segundas concernem ao âmbito interno da Administração ou 

aparecem como atividade de apoio para o desenvolvimento das primeiras, 

como, por exemplo, os serviços contábeis, os serviços de expediente, os 

serviços de arquivo.
21

 

  

 

Dessa forma, visualiza-se uma série de atividades-meio realizadas no âmbito do 

Legislativo e Judiciário. Assim, valendo-se de conceituação de Medauar
22

, é possível perceber 

a atividade organizacional, que visa a estruturar internamente seus órgãos e distribuir as 

competências; atividade contábil, que engloba os serviços de contabilidade existentes em todo 

órgão administrativo; atividade punitiva ou sancionadora, que impõe sanções a servidores, por 

descumprimento de preceitos legais; atividade de pesquisa científica, técnica e levantamento 

de dados; atividade de planejamento, com elaboração de planos de desenvolvimento; 

atividade de documentação e arquivo, destinada a conservação de documentos, registros e 

processos; atividade de controle interno, como inspetorias e corregedorias. 

                                                 
19
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 Sobre a Administração Pública brasileira, não se pode esquecer da reforma vivenciada 

na última década do século passado com a tentativa de superação do modelo burocrático para 

o modelo gerencial.
23

 

 Consolidando as medidas necessárias para a reforma, Medauar sintetiza: 

 
[...] Um rol inicial de medidas desencadearia o processo contínuo de 

reforma: a) modelos organizacionais com menos graus hierárquicos, menos 

chefias, mas cada qual com mais poder de decisão; b) desconcentração e 

descentralização, para conferir poder de decisão a escalões hierárquicos 

inferiores ou setores locais; c) eliminação de superposição de órgãos com 

atribuições semelhantes; d) redução drástica dos cargos em comissão; e) 

aplicação rigorosa da exigência de concurso público para investidura em 

cargo, função e emprego público; f) treinamento e reciclagem constante dos 

servidores públicos; instituição de carreiras, em todas as funções, com 

avaliação verdadeira de mérito; h) redução drástica de exigências de papeis e 

documentos inúteis; i) implantação de controle de resultados e de gestão.
24

 

 

 Complementando a ideia acima, Bresser-Pereira
25

 explica que, sob o ângulo da gestão, 

a grande mudança trazida pela reforma gerencial foi em relação às formas de 

responsabilização (accountability) ou de controle.  

Nesse sentido é que o modelo gerencial ideal deve ser pensado a partir da consonância 

com a necessidade: de orientação para clientes e resultados; da flexibilidade; da 

competitividade administrada; da descentralização; da atuação do Estado e não sua ausência 

completa; da adoção de técnicas de administração privada com vistas à eficientização do 

sistema; das estruturas horizontalizadas; da instituição das agências reguladoras 

independentes; e, por fim, das relações administrativas firmadas por contrato de gestão.
26

 

 A inclusão do princípio da eficiência no caput do artigo 37 da CRFB/88, com a 

Emenda Constitucional nº 19/1998, significou, no plano constitucional, essa superação do 

modelo burocrático pelo modelo gerencial.  

Para se implantar a eficiência no âmbito da Administração Pública, o estudo das 

técnicas, soluções e métodos adotados no âmbito da administração privada é mais que 

necessário. 

 

 

 

                                                 
23
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2.3 A Gestão Pública no Judiciário 

 

Para a compreensão da complexidade da estrutura e funcionamento do Judiciário 

Brasileiro, com vista ao entendimento de sua gestão, é preciso discorrer sobre a divisão 

orgânica e espacial do poder político no âmbito da República Federativa do Brasil. 

A república brasileira organiza-se, do ponto de vista da divisão espacial do poder 

político, pela forma de estado federal, conforme resta evidenciado pela leitura dos artigos 1º e 

18 da CRFB/88
27

. Disso, desencadeia-se a situação de existência de entes federados (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), pessoas jurídicas de direito público interno, todos 

autônomos, nos termos da Constituição. 

A autonomia dos entes federados pode ser entendida sobre quatro aspectos: 

autogoverno, autolegislação, auto-organização e autoadministração. A auto-organização pode 

ser compreendida como a capacidade de os entes federados se organizarem pela constituições 

e leis orgânicas. A autolegislação pode ser entendida como a capacidade de os entes federais 

serem regidos pelas leis aprovadas por seus órgãos legislativos. A autoadministração significa 

a capacidade de o ente federado organizar os meios necessários para o cumprimento de suas 

competências estabelecidas na CRFB/88, podendo descentralizar e desconcentrar atividades e 

ter quadro próprio de servidores públicos. A auto-organização, por sua vez, pode ser 

entendida como a capacidade de o ente federado estabelecer os princípios de sua organização, 

ditando o funcionamento e atribuições dos órgãos de cúpula que exercem as funções 

essenciais de execução, legislação e jurisdição.
28

 

Em decorrência da autonomia dos entes federados, o fenômeno da divisão orgânica do 

poder ocorre no âmbito federal, distrital, estadual e municipal. Isso quer dizer que os entes 

federados, valendo-se de sua capacidade de auto-organização, organizam-se, por meio da 

constituições e leis orgânicas, constituindo um autogoverno tripartido nas funções executiva, 

legislativa e judiciária
29

. 

Assim, por mais que se faça referência ao Judiciário como uma única organização, no 

Brasil tem-se órgãos judiciais vinculados a União e aos estados-membros.  Diante da 

autonomia desses entes federados, especificamente sobre sua capacidade de 

autoadministração, fica demonstrado o quanto é desafiador se pensar em uma gestão pública 

uniforme do Judiciário brasileiro. 
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BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 
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SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 486; 610–650. 
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 Vale ressaltar que os Municípios dividem-se, organicamente, apenas nas funções executivas e legislativas. Por 

foça do artigo 21 da CRFB/88, o Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União. BRASIL, 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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Ainda como um desafio da gestão do Judiciário, é preciso compreender que, no âmbito 

de um ente federado, a divisão orgânica de poder deve observar os princípios da 

independência e harmonia.  

Nessa questão, avança-se para dizer que, da mesma forma que existe autonomia entre 

os entes federados, também existe autonomia entre os órgãos Executivo, Legislativo e 

Judiciário no âmbito do cada ente federado. Essa situação é exemplificada no artigo 2° da 

CRFB/88 quando o dispositivo afirma serem poderes da União o Executivo, Legislativo e 

Judiciário, independentes e harmônicos entre si
30

. 

Em relação à harmonia entre os poderes, inicialmente essa significa o tratamento 

cortês e o respeito às prerrogativas e faculdades a que cada órgão têm direito. Além disso, no 

constitucionalismo contemporâneo, a divisão de funções entre os órgãos e a independência 

entre eles não são absolutas. Assim, outro aspecto da harmonia entre os poderes é vista no 

sistema de freios e contrapesos pelo qual resta permitida, constitucionalmente e em casos 

específicos, interferências de um órgão em outro.
31

 

A partir da conceituação de José Afonso da Silva de independência, fica evidenciado 

que esse é mais amplo que o conceito de autonomia. O conceito de independência pode ser 

entendido como 

 

(a) Que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do 

governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; (b) que, 

no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os 

titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; (c) que, 

na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas 

apenas as disposições constitucionais e legais; [...]
32

 

 

 Nessa linha de pensamento, compreende-se a autonomia do Judiciário como 

decorrente do princípio da independência. Isso porque, para que um órgão tenha condições de 

organizar seus respectivos serviços de forma livre, é preciso estabelecer mecanismos de 

atuação autônoma. Não por outra razão, o artigo 99 da CRFB/88 estabelece que ao Judiciário 

é assegurada a autonomia administrativa e financeira
33

. 

A autonomia financeira do Judiciário pode ser vista, ainda no artigo 99 da CRFB/88, 

ao se garantir aos tribunais a elaboração de suas propostas orçamentárias para 

encaminhamento ao Executivo. Ao Executivo, federal ou estadual, caberá avaliar se a 

proposta orçamentária está dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes 
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Ibid. 
33

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 
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Orçamentárias (LDO)
34

, sendo lícito eventual ajuste apenas se os tribunais não observarem os 

limites fixados na LDO. 

A autonomia administrativa, por sua vez está retratada no artigo 97 da CRFB/88 e 

garante aos tribunais, dentre outros, organizar suas secretarias e serviços auxiliares, prover os 

cargos de juiz de carreira e os demais cargos necessários à administração da Justiça, dispor 

sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 

administrativos.
35

 

O Judiciário como instituição é dividido em diversos órgãos autônomos, uns 

vinculados à União, outros vinculados aos Estados-membros. Os órgãos vinculados à União 

são o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais 

Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, 

os Tribunais e Juízes Militares da União, e os Tribunais e Juízes do Distrito Federal. Por sua 

vez, os órgãos vinculados aos Estados-membros são os Tribunais e Juízes dos Estados e os 

Tribunais e Juízes Militares Estaduais.
36

 

Não se pode esquecer do Conselho Nacional de Justiça, vinculado ao ente federado 

União, que não detém competência jurisdicional, sendo responsável pelo controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes. 

Os tribunais vinculados à União apresentam sua proposta orçamentária ao poder 

Executivo. Este consolida os orçamentos dos três poderes e inicia o processo legislativo para 

aprovação pelo Congresso Nacional. Os tribunais vinculados aos Estados apresentam sua 

proposta orçamentária ao poder Executivo. Este consolida os orçamentos dos três poderes e 

inicia o processo legislativo para aprovação pelas Assembleias Legislativas. 

Portanto, cada um desses órgãos do Judiciário é munido dos recursos financeiros 

necessários para a realização de sua atividade-fim e detém autonomia administrativa para 

combinar a aplicação dos recursos organizacionais – humanos, materiais, financeiros, 

informação e tecnologia – em prol do alcance de seus objetivos. 

                                                 
34
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Por certo, o desafio dos administradores do Judiciário é o desenvolvimento da 

atividade de gestão de forma eficaz e eficiente, com vistas a fazer as coisas certas e aplicar 

bem os recursos organizacionais disponíveis.  

Como já dito, ao Judiciário cabe a aplicação do direito aos casos concretos com a 

finalidade de resolver conflitos. No desenvolvimento de sua atividade-fim, o Judiciário deve 

observar uma série de direitos fundamentais, dentre eles o acesso à justiça, direito à razoável 

duração do procedimento judicial e os direitos fundamentais vinculados ao processo do 

contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões. 

Por assim dizer, o grande desafio dos administradores do Judiciário é garantir o acesso 

à justiça amplo e democrático sem perder de vista às exigências constitucionais de celeridade 

e qualidade na atividade jurisdicional, sabendo utilizar com excelência os recursos 

organizacionais disponíveis. 

 A título de ilustração, vale esclarecer que, no ano de 2012, o Judiciário contou com 

um orçamento consolidado de R$ 57.188.283.617,00, tendo gastado R$ 6.435.185.285,00 em 

bens e serviços, R$ 50.750.489.583,00 em recursos humanos; R$ 2.592.572.008,00 em 

recursos tecnológicos. Atualmente, o Judiciário conta com 17.077 magistrados e 390.338 

colaboradores, entre servidores efetivos, cedidos, requisitados, sem vínculo efetivo, 

terceirizados, estagiários, juízes leigos e conciliadores. Por meio da utilização desses recursos, 

o Judiciário conduz o processamento de 92,2 milhões de processos ativos.
37

 

 

3. MOROSIDADE NA ATIVIDADE JURISDICIONAL 

 

3.1 A morosidade na atividade jurisdicional como um problema a ser 
solucionado 
 

Inicia-se, nesse propósito, com o brocardo de Boaventura Souza Santos acerca do 

assunto. O referido autor, como introdução do trabalho intitulado “Como gerir os tribunais: 

Análise comparada de modelos de organização e gestão da justiça”, promove apontamentos 

sobre as causas gerais para a crise instalada para os diversos sistemas de justiça
38

. 

Nesse desiderato, Boaventura Souza Santos
39

 afirma que os sistemas de justiça não 

estavam preparados para as mudanças qualitativas e quantitativas na estrutura da procura da 

atuação da jurisdição; não estavam preparados para uma maior visibilidade social e um maior 
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incremento de certas formas de criminalidade (crime econômico, tráfico de pessoas, de drogas 

e de armas); não estavam preparados para lidar com o papel de midiatização assumido pelo 

Judiciário; e sofreram com o agravamento das desigualdades sociais e a emergência de novos 

riscos públicos em domínios vários. Em suma, os sistemas de justiça não estavam aparelhados 

para lidar com o volume e a complexidade da procura pela atuação jurisdicional, decorrentes 

de transformações sociais e econômicas que ocorreram de forma bastante rápida. 

Na análise específica dos problemas enfrentados pelo Judiciário brasileiro, Antônio 

Ernani Pedroso Calhao
40

 (com base no estudo desenvolvido pelo Banco Mundial, pelo 

Ministério da Justiça e pelo Senador Bernardo Cabral, relator do projeto de EC n.° 29/2000) 

apresenta diagnóstico das deficiências do Judiciário brasileiro. O referido autor aponta, como 

aspectos da crise do Judiciário, o acúmulo de processos, o acesso limitado à população, a falta 

de transparência e a falta de previsibilidade de decisões e a frágil confiabilidade pública no 

sistema. Destaca ainda, como obstáculos para a eficiência da administração da justiça: 

 

[...] a falta de independência do judiciário, inadequada capacidade 

administrativa das Cortes de justiça, deficiência no gerenciamento de 

processos, reduzido número de juízes, carência de treinamentos, prestação de 

serviços de forma não competitiva por parte dos funcionários, falta de 

transparência e controle de gastos de verbas públicas, ensino jurídico e 

estágios inadequados, ineficaz sistema de sanções para condutas antiéticas, 

necessidade de mecanismos alternativos de resolução de conflitos e leis com 

procedimentos enfadonhos [...]
41

 

 

 Quanto à falta de confiança pública no sistema de justiça, essa foi constatada por 

pesquisa realizada pelo Banco Mundial, que apontou o percentual de 74% da população 

brasileira como insatisfeita com a administração da justiça brasileira.
42

 

Um dos indicadores para a referida insatisfação parece corresponder à percepção da 

delonga entre a instauração de um procedimento judicial e a resolução final do conflito 

ensejador da busca pela atividade jurisdicional. 

Nessa ordem de considerações, cumpre salientar que a morosidade na atividade 

jurisdicional desponta como uma das consequências dos problemas vivenciados pelos 

sistemas de justiça. Por assim dizer, encontram-se, como causa da morosidade, algumas das 

deficiências que atingem os órgãos jurisdicionais. Por isso, resta óbvio que a celeridade no 

procedimento judicial encontra concretude no enfrentamento das deficiências elencadas para 

o Judiciário que estejam relacionadas à morosidade. 
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 O problema da morosidade na atividade jurisdicional é notório e pode ser percebido 

não só pelos profissionais que atuam na área jurídica, mas por todos aqueles que necessitam 

da atuação do órgão judicial no acertamento de uma situação jurídica ou satisfação de um 

direito acertado.  

 O problema da morosidade existe e não é uma exclusividade brasileira. Analisando a 

doutrina alienígena, é possível verificar a preocupação dos pesquisadores da área com a 

morosidade na atividade jurisdicional. Nesse sentido, José Rogério Cruz e Tucci
43

 ressalta que 

o problema em questão rendeu escritos de Cappelletti, Calamandrei e Fazzalari. 

 O consenso sobre o problema da morosidade é tão consolidado que importou em 

previsão em tratados internacionais do dever dos Estados em garantir a celeridade na 

atividade jurisdicional, dentre os quais é possível destacar o Tratado San José da Costa Rica
44

 

e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia
45

. 

 A Corte Europeia de Direitos Humanos, conforme apontamentos exemplificativos de 

Ronaldo Brêtas
46

, condenou, nos três primeiros meses do ano de 2001, países como Itália, 

França, Portugal, Polônia, Grécia, Luxemburgo e Alemanha por demora na atividade 

jurisdicional. 

 No caso brasileiro, o reconhecimento do problema da morosidade acarretou na 

ratificação do Tratado de San José da Costa Rica e, posteriormente, na inclusão do direito à 

razoável duração do procedimento no rol de direitos fundamentais da CRFB/88 pela EC n.° 

45/2004. 

 Visto isso é possível perceber que os Estados, inclusive o Brasil, assumiram 

compromissos de tornarem célere a atividade desenvolvida pelos seus órgãos jurisdicionais. O 

referido compromisso firmado restou positivado nos ordenamentos jurídicos, passando a 

habitar no âmbito do dever jurídico dos Estados, acarretando em possibilidade de 
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responsabilização pelo descumprimento
47

. Não foi por menos que uma maratona rumo a 

soluções foi iniciada. 

Inseridos nessa maratona, tem-se o intuito de apresentar algumas compreensões 

direcionadoras de soluções para o problema da morosidade na atividade jurisdicional com 

base no princípio constitucional da eficiência. Para tanto, necessita-se efetuar a correta 

identificação das causas como pressuposto para qualquer direcionamento de solução que se 

pretenda como científica. A esse fim, dedicar-se-á o próximo tópico. 

 

3.2 A identificação das causas da morosidade na atividade jurisdicional 
como pressuposto para o alcance de soluções adequadas 
  

 Diante do consenso que a morosidade é um problema a ser resolvido, e mais, tendo em 

vista o dever dos Estados em implementar a razoável duração do procedimento, resta claro 

que o tema em debate exige esforço para formulação de soluções. 

 Preliminarmente, com o fim de esclarecimento, destaca-se que, com a previsão, na 

CRFB/88, do direito fundamental à razoável duração do procedimento, a morosidade na 

atividade jurisdicional deve ser tratada como aquela em que o Estado não observa o dever 

previsto. Assim, atividade jurisdicional morosa é aquela em que a razoável duração do 

procedimento não é observada pelo Estado. 

 Por sua vez, a razoável duração do procedimento significa aquela em que não sejam 

constatadas, no procedimento judicial, dilações indevidas, “[...] isto significando processos 

cujos atos sejam praticados naqueles prazos fixados pelo próprio Estado nas normas de direito 

processual que edita [...]”
48

. 

 A respeito do tema, Alessandra Mendes Spalding
49

, em importante estudo, analisando 

o procedimento comum ordinário cível da instauração à sentença de primeira instância, 

concluiu, a partir da computação dos prazos legais estabelecidos, que o lapso temporal total 

nesse procedimento, seria de 131 dias. Logo, razoável seria a duração do procedimento 

comum ordinário cível que girasse em torno dessa expectativa, da instauração ao provimento 

final de primeira instância. 
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 Assim sendo, o foco no entendimento acima permite identificar corretamente as causas 

da morosidade, possibilitando, no último capítulo, a demonstração de como a aplicação do 

princípio da eficiência pode mitigar as causas destacadas. 

Nesse desiderato, entende-se não ser possível confundir as causas da morosidade na 

atividade jurisdicional com as causas da crise instalada para os sistemas de justiça. Como dito 

no tópico anterior, a morosidade na atividade jurisdicional pode ser considerada como 

consequência da crise instalada para os sistemas de justiças. Essa crise, por sua vez, encontra 

razão em uma série de fatores, alguns desses apontados nas palavras de Boaventura outrora 

expostas. 

 Por isso, não se considera, como causa da morosidade na atividade jurisdicional, a 

quantidade crescente de procedimentos judiciais instaurados perante o Judiciário. A causa da 

morosidade na atividade jurisdicional corresponde à incapacidade de o Judiciário dar 

prosseguimento aos procedimentos instaurados. 

 Essa compreensão pode ser alcançada verificando-se o índice divulgado pelo Conselho 

Nacional de Justiça
50

 sobre a taxa de congestionamento em relação às diversas fases do 

processo judicial. Por esse índice, percebe-se a impossibilidade do Judiciário, com sua 

capacidade de produção instalada, de dar prosseguimento a todos os procedimentos 

instaurados perante os órgãos jurisdicionais brasileiros. O referido índice é calculado pela 

divisão do total de processos judiciais baixados pela soma do total de casos novos com o total 

de casos pendentes. 

A respeito da identificação das causas da morosidade na atividade jurisdicional, José 

Rogério Cruz e Tucci
51

 defende como causas os fatores institucionais, os fatores de ordem 

técnica e os fatores derivados da insuficiência de material. O primeiro fator se relaciona com a 

organização do Judiciário, o segundo relacionado à técnica processual e ao preparo dos juízes 

e servidores, e o terceiro em relação aos recursos materiais, financeiros, humanos e 

tecnológicos à disposição da gestão administrativa. 

Quanto ao aspecto da técnica processual, faz-se ressalva a respeito do pensamento de 

José Rogério Cruz e Tucci, visto que, como informado acima, a observância dos prazos legais 

pelo Estado nos procedimentos previstos na legislação processual vigente afastaria as dilações 

indevidas. Destarte, não é a legislação processual, nem as técnicas previstas nela, que 

ensejam, significantemente, a morosidade na atividade jurisdicional. 
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Contudo, pode-se dizer que o repensar da técnica processual pode sim acarretar a 

diminuição do lapso total de duração do procedimento, mesmo que de forma não tão 

significativa. Por isso, corrobora-se com o autor sobre a técnica processual ser um dos fatores 

da morosidade, ressaltando, apenas, a sua influência mínima para isso. 

Sobre os dois outros fatores, os de ordem institucionais e os de ordem de gestão de 

recursos, esses, sim, apresentam-se como os dois fatores que mais implicam a morosidade na 

atividade jurisdicional. Isso ficará claro com as formulações que serão apresentadas nos 

últimos tópicos, quando será apontada a aplicação do princípio da eficiência nas atividades 

administrativas do Judiciário como projeto de superação da morosidade. 

Seguindo na campanha de identificação das causas da morosidade, interessante a 

menção de algumas das deficiências apontadas para o Judiciário que se categorizam em um 

ou outro desses dois últimos fatores tratados. Como base para tanto, utilizar-se-á da 

sistematização propedêutica elaborada por Calhao
52

 do parecer do Senador Bernardo Cabral 

apresentado como relatório do Projeto de EC n.° 29/2000. 

Como aspectos relacionados aos fatores institucionais e de gestão de recursos, pode-se 

elencar: a deficiência de controle, que acarreta na falta de cumprimento de prazos, de 

assiduidade e de residência dos titulares nas respectivas comarcas; ausência de controle do 

Judiciário, que acarreta prevalência de corporativismo nas questões disciplinares; número 

insuficiente de juiz, visto que atualmente, o número corresponde a um juiz por 12.000
53

 

habitantes, enquanto, em países desenvolvidos, esse número é de um juiz por 5.000 

habitantes. 

 Dito isso, fixou-se os principais fatores que acarretam a morosidade na atividade 

jurisdicional, restando facilitado os propósitos estipulados para o próximo tópico. 

 

4. Eficiência administrativa e Gestão Pública do JUDICIÁRIO 

 

4.1 O Conceito de Eficiência Administrativa 
 

 Em trabalho anterior, teve-se a oportunidade de pesquisar os conceitos de eficácia e 

eficiência no âmbito da Ciência da Administração, bem como a forma com que esses 

conceitos foram inseridos no âmbito da Ciência do Direito pelo Direito Administrativo.
54
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 Assim, na Ciência da Administração, a eficiência tem a ver com o fazer corretamente 

as coisas, com a melhor utilização dos recursos disponíveis, ou seja, com a otimização da 

relação meio-fim. A eficácia, por sua vez, vincula-se aos resultados como medida de se saber 

se as coisas são bem-feitas e se são as coisa que necessariamente deveriam ser feitas. 

 Complementando os conceitos: 

 
A eficácia organizacional é o grau em que a organização atinge uma meta 

declarada, ou obtém sucesso em cumprir aquilo que tenta fazer. A eficácia 

organizacional significa oferecer um produto ou um serviço que os clientes 

valorizem. A eficiência organizacional refere-se ao montante de recursos 

usados para atingir uma meta organizacional. Ela é baseada na quantidade de 

matéria-prima, dinheiro e pessoas necessários para produzir um dado volume 

de resultado. A eficiência pode ser calculada como a quantidade de recursos 

utilizados para produzir um produto ou serviço.”
55

 

 

 No Direito Administrativo, o conceito de eficiência recebeu as adaptações necessárias 

para que seu conteúdo se adequasse ao conteúdo do direito. Nesse intento, Batista Júnior 

buscou formular um conceito de eficiência lato sensu que abarcasse o conceito de eficácia e 

eficiência stricto sensu da Ciência da Administração. Assim: 

 

Isso posto, podemos firmar nosso entendimento de que a eficiência é um 

princípio jurídico que provoca, para a AP, um dever positivo de atuação 

otimizada, considerando-se os resultados da atividade exercida, bem como a 

adequação da relação entre os meios e os fins que se pretende alcançar.
56

 

 

 Por assim dizer, a eficiência, no sentido lato sensu, corresponde à exigência da atuação 

eficaz da administração pública, no sopesar adequado dos interesses envolvidos, e a exigência 

da atuação eficiente stricto sensu, na verificação e articulação dos meios disponíveis. A 

eficiência stricto sensu, por sua vez, significa o cuidado com a relação mais adequada que se 

espera entre os bens e serviços produzidos (outputs) e os fatores produtivos utilizados para 

obtê-los.
57

 

 Como facetas do princípio da eficiência, Batista Júnior elenca a produtividade, 

qualidade, celeridade e presteza, continuidade na prestação dos serviços e 

desburocratização.
58

 

 Destarte, trazendo a questão para o objetivo do trabalho, os administradores do 

Judiciário devem se preocupar com os resultados, visando a fazer as coisas certas, e, na 

mesma medida, devem otimizar a utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros, 
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informação e tecnologia, observando as facetas da economicidade, produtividade, qualidade e 

presteza, continuidade na prestação dos serviços e desburocratização. 

 O conceito acima pode ser identificado como eficiência administrativa, uma vez que 

deve ser aplicado às atividades administrativas desenvolvidas no âmbito do Judiciário. 

Adjetiva-se a eficiência acima como administrativa, visto que, em trabalho anterior formulou-

se dois conceitos de eficiência aplicados ao Judiciário: uma eficiência administrativa aplicada 

às atividades administrativas; e uma eficiência processual aplicada ao procedimento judicial. 

Esclarecendo mais: 

 

Com o propósito de se evitar confusão sobre a compreensão de eficiência até 

então tratada, identificar-se-á como eficiência administrativa aquela 

voltada à aplicação na atuação do Estado no bojo das atividades 

administrativas e que fomentou os escritos no capítulo 3 e nos tópicos 5.1 e 

5.2.1. Para a eficiência aplicada ao procedimento judicial, que se 

desenvolverá a partir de então, conceito este que se pretende aplicar no 

âmbito do Direito Processual será identificado como eficiência processual.
59

 

 

 Naquela oportunidade, criou-se o conceito de eficiência processual como significando 

o repensar dos vários procedimentos judiciais previstos na legislação infraconstitucional, 

guardando adequação com o modelo constitucional de processo, para avaliação de como, 

quais e quando os atos processuais deve ser praticados, em busca de uma estrutura técnica em 

que a relação meio-fim seja otimizada.
60

 

 Pelos objetivos traçados para o presente trabalho, o conceito de eficiência processual 

ficará à parte, sendo o conceito de eficiência administrativa utilizado efetivamente neste 

escrito. 

4.2 A Eficiência Administrativa como Hipótese de Superação da 

Morosidade na Atividade Jurisdicional 

 

 Valendo-se das concepções tratadas nos tópicos 2.2 e 2.3, pode-se dizer que o 

Judiciário para o alcance de seu objetivo conta com a atuação dos magistrados realizando as 

atividades-fim. Assim, para aplicar o direito ao caso concreto como método de resolução de 

conflitos de interesse, o magistrado atua como especialista, despachando e decidindo questões 

postas em juízo. 
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 Para que o magistrado atue como sujeito do processo, despachando e decidindo, 

precisa contar com a performance de diversos servidores realizando as atividades-meio que 

sustentam sua atuação. 

 Vale dizer que, tanto o magistrado, quando esses demais servidores públicos realizam 

atividades não-gerenciais. A expressiva distinção entre a atuação do magistrado e a atuação 

desses demais servidores está em aquele desenvolver atividade-fim e estes desenvolverem 

atividades-meio. 

 Os servidores podem trabalhar nas varas, e assim, auxiliam mais diretamente a atuação 

do magistrado realizando atos administrativos de expediente
61

 ou os atos administrativos 

internos
62

. Por outro lado, os servidores também podem trabalhar em órgãos especializados 

nas áreas de contabilidade, comunicação, análise de sistema, engenharia, medicina e 

enfermagem, dentre outros. 

 Para fins de ilustração, utiliza-se o exemplo da Justiça Federal Comum. Esta conta, 

para o desenvolvimento das atividades-meio, com analistas judiciários, com qualquer 

formação superior ou, especificamente, com formação em Direito, Arquitetura, 

Biblioteconomia, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Estatística, Análise de Sistemas, Medicina, Odontologia, Psicologia, 

Serviço Social e Letras. Conta com técnicos judiciários, com segundo grau completo ou com 

cursos técnicos em Contabilidade, Enfermagem e Mecânica. Por fim, conta com os auxiliares 

judiciários, com primeiro grau completo.
63

 

 A própria atividade de administração deve ser entendida como atividade-meio no 

âmbito do Judiciário. Recorda-se do tópico 2.2, no qual elencou-se a atividade organizacional 

e de planejamento como atividades-meio do Legislativo e Judiciário. Associado a isso, busca-

se o conceito de administração, trazido no tópico 2.1, que trata o planejamento, a organização, 

a liderança e o controle como papel do administrador. 

 Exemplificação: quando o tribunal estrutura internamente seus órgãos e distribui 

atribuições aos seus servidores, está praticando atividade organizacional; quando o tribunal, 

por meio de seus órgãos internos, pratica correição, está praticando atividade de controle 
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interno; quando o tribunal se organiza, no sentido de conservar documentos, registros e 

processos, está praticando atividade de documentação e arquivo. 

 Para planejar, organizar, liderar e controlar, o Judiciário conta com agentes ocupantes 

de funções públicas ou cargos comissionados. Lembrando que uma organização precisa da 

atuação de administradores nos três níveis de administração: nível institucional, intermediário 

e operacional. 

 No tópico 3.2, verificou-se que as causas da morosidade na atividade jurisdicional 

estão relacionadas a fatores institucionais, a fatores de ordem técnica e fatores derivados da 

insuficiência material. Esses fatores ligam-se, quase inteiramente, a atuação administrativa do 

Judiciário. Isso significa que não se deve buscar a superação da morosidade pela alteração da 

legislação processual, mas sim, exigir que os administradores do Judiciário atinjam os 

objetivos da organização de modo eficiente e eficaz. 

 Afirma-se que a morosidade existe porque o Judiciário não é capaz de cumprir os 

prazos fixados para a atuação do magistrado. Cabe, então, aos administradores estudarem as 

razões dessa incapacidade de cumprimento de prazo, buscando soluções com a otimização da 

utilização dos recursos organizacionais nos meios, métodos e procedimentos. 

 Um bom exemplo da correta aplicação dos recursos organizacionais diz respeito ao 

investimento em recursos tecnológicos, virtualizando os autos do processo judicial, com nítida 

liberação de recursos humanos. Atividades maçantes e repetitivas foram automatizadas e os 

servidores ficaram livres para desenvolverem atividades mais desafiadoras.  

Nesse caso, inclusive, pode-se chegar a redução gradativa do quadro de servidores, 

salvaguardando recursos financeiros suficientes para efetivação de mais magistrados. Como 

visto, no Brasil, ainda existe um déficit da quantidade de magistrados em comparação com a 

quantidade de magistrados em países desenvolvidos. 

Essa é uma situação que demonstra como a aplicação da eficiência administrativa pode 

trazer resultados satisfatórios para o Judiciário. Conforme tratado no tópico 4.1, eficiência 

administrativa é a otimização da utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros, 

informação e tecnologia, observando as facetas da economicidade, produtividade, qualidade e 

presteza, continuidade na prestação dos serviços e desburocratização. 

Um dos desafios para que o Judiciário aplique a eficiência administrativa diz respeito 

ao preparo de seus administradores. A criação de cargos de administradores com exigência de 

formação específica na área é mais que necessária. Como se viu, no início deste tópico, não 

existe cargo de analista que exija a formação específica em Administração ou Administração 

Pública. Nesse sentido, Dierle Nunes coaduna com o aqui proposto: 
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No direito brasileiro, seria perfeitamente possível a criação da figura de um 

administrador judicial, que teria o encargo de proferir os despachos e 

administrar o procedimento, de modo a permitir a redução dos tempos 

mortos e garantir ao juiz o exercício da função decisória e de estudo detido 

dos casos, mediante um diálogo genuíno com as partes, permitindo o 

proferimento de decisões constitucionalmente adequadas.
64

 

 

Além da presença de administradores, o Judiciário precisa se organizar para que tenha 

órgãos de administração fortes, estruturados para a realização das funções de organização, 

planejamento, liderança e controle. 

Analisando o trabalho coordenado por Boaventura Santos
65

, verifica-se que Espanha, 

Bélgica, Holanda e o Estado de Michigan nos Estados Unidos, visando superar a crise dos 

sistemas de justiça, bem como problema da morosidade, investiram, por meio de reformas 

estruturais, na criação de órgãos e cargos de gestão nos três níveis de administração. 

Na Espanha, a secretaria judicial é estruturada de forma a dar suporte à atividade 

jurisdicional dos tribunais, proporcionando infraestrutura técnica e humana, tendo como 

critérios de funcionamento a agilidade, eficácia, eficiência, racionalização do trabalho, 

responsabilidade pela gestão, coordenação e cooperação entre os diferentes órgãos, com a 

finalidade primordial de que os cidadãos obtenham um serviço de qualidade.
66

 

Sobre a Bélgica, o desafio colocado pelo governo federal foi a implantação do plano 

de gestão operacional integrada, a reengenharia dos procedimentos administrativos, a criação 

de um grupo de projeto/missão para implantar reformas e a implementação de um novo 

modelo de gestão.
67

 

Especificamente sobre a Holanda, o Conselho Judiciário para a Administração da 

Justiça é composto por cinco membros, sendo que três destes, incluindo o presidente, 

pertencem ao Judiciário, enquanto os dois restantes deverão ter experiência de relevo em 

administração e gestão pública. Este conselho tem quatro tipos de competências distintas: de 

orçamento e distribuição de verbas, de gestão, de promoção da qualidade dos serviços de 

justiça e competência consultiva.
68
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Por fim, o Estado de Michigan nos Estados Unidos da América investiu nas figuras de 

Administradores dos Tribunais Estaduais, Administradores Regionais e diretores de suas 

várias divisões.
69

 

No referido Estado existe o órgão denominado StateCourtAdministrative Office 

(SCAO) com o papel de auxiliar os tribunais do Estado a trabalhar em um modelo mais eficaz 

para que o público disponha de um serviço melhor. Uma importante atividade do referido 

órgão é o acompanhamento do prazo de duração dos processos judiciais.
70

 

Com a exemplificação dos casos acima, pretende-se mostrar que as reformas para 

superação da crise instalada para os sistemas de justiça, bem como a superação do problema 

da morosidade na atividade jurisdicional, têm sido no sentido de melhoria da gestão do 

Judiciário. A experiência estrangeira demonstra o acerto de se focar na melhoria da atuação 

administrativa do Judiciário com vista a uma administração visando a eficácia e a eficiência. 

Por certo que o Brasil também tem investido numa melhor administração do 

Judiciário, notadamente com a criação do Conselho Nacional de Justiça por meio da Emenda 

Constitucional n° 45/2004. Entretanto, verifica-se ainda o equívoco de os tribunais não 

usufruírem da expertise de agente público especializado em administração pública. Também 

não se pode esquecer da autonomia que os diversos tribunais possuem. Essa questão acarreta 

na dependência do Conselho Nacional de Justiça da cooperação dos tribunais, não existindo 

uma relação de hierarquia, senão no controle administrativo e financeira no que diz respeito à 

observância da legalidade. 

 

4.2.1 O Conselho Nacional de Justiça e a Administração dos Órgãos Jurisdicionais 

 
Será ele, portanto, um órgão de grande destaque nos quadros da magistratura 

nacional, pelas relevantes funções censórias que a Carta Magna lhe confere, 

bem como por incumbir a ele supervisionar a administração superior do 

Judiciário, mediante a investigação e o exame dos casos de emperramento da 

máquina judiciária, formulando propostas e sugestões para o melhor 

funcionamento da justiça, tornando-a efetiva e pronta, como agora o quer a 

Constituição, em seu artigo 5°, LXXVIII.
71

 

 

Inicia-se o presente tópico com a citação acima para demonstrar que a importância do 

Conselho Nacional de Justiça na administração do Judiciário não é compartilhada apenas no 

presente trabalho. Como tratado no tópico anterior, existe uma necessidade de existência de 

um órgão responsável por conduzir, no nível estratégico de administração, a atuação dos 
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tribunais que compõem o Judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve assumir 

esse papel, como já vem fazendo. 

Preliminarmente, esclarece-se que a criação de um órgão nos moldes do CNJ não é 

novidade no direito brasileiro. Com a Reforma Judiciária realizada em 1977, criou-se o 

Conselho Nacional da Magistratura que visava, além de promover um “Diagnóstico do Poder 

Judiciário”, desenvolver atribuições de ordem administrativa e disciplinar.
72

 

O Conselho Nacional da Magistratura do Brasil foi inspirado no Conselho Superior da 

Magistratura da Itália e da França, estes que também apresentam, do pós-segunda guerra 

mundial até os dias hodiernos, atribuições de ordem administrativa e disciplinar.
73

 Na 

Argentina, instituição similar ao CNJ foi criada em 1994 com atribuições vinculadas a matéria 

disciplinar, administrativa e financeira.
74

 

Ressalvadas alguns aspectos similares com o Conselho Nacional da Magistratura, 

cumpre informar que a criação do Conselho Nacional de Justiça, em 2004, dá-se em um 

contexto diverso, acompanhando a tendência reformista do Judiciário que se alastrou na 

Europa no início dos anos noventa do século passado. Como bem dito por Boaventura Souza 

Santos e outros
75

, a partir da década de 90 do século passado, restou entendido que as 

reformas na legislação processual não devem constituir a centralidade para a solução da “crise 

da justiça”, e sim as reformas estruturais dos sistemas judiciários. 

 O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela EC n.° 45/2004 como órgão do 

Judiciário, passando a figurar no inciso I-A do artigo 92 da CRFB/88, ficando a cargo do 

artigo 103-B o estabelecimento de sua composição e atribuições. O referido órgão é composto 

por quinze membros, sendo nove magistrados e seis não integrantes da magistratura, tem sede 

na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional.
76

 

Cabe a este conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e 

do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Isso é o que se pode extrair do parágrafo 

quarto do artigo 103-B da Constituição.
77

 

Para fins de esclarecimento do disposto como atribuição do Conselho Nacional de 

Justiça, expõe-se a concepção de que a atuação administrativa do referido órgão já englobaria 

o controle financeiro e disciplinar. Isto porque, administrar corresponde à gestão dos recursos 

humanos, financeiros, tecnológicos e materiais, de maneira eficiente e eficaz, em busca dos 
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objetivos traçados. Ademais, como visto no tópico anterior, dentre as atividades 

administrativas no âmbito da Administração Pública apresentam-se as atividades de controle 

interno que significam exatamente a atividade disciplinar. Por tal razão, defende-se como 

atribuição precípua do Conselho Nacional de Justiça a atuação administrativa no nível 

institucional, responsável por definir estratégias para o alcance dos objetivos do Judiciário e 

solucionar os problemas de longo prazo com a totalidade da organização. 

Dentro dessa proposta de atuação administrativa em nível institucional que o CNJ, por 

meio da Resolução n.° 198/2014
78

, estabeleceu o “Planejamento e Gestão Estratégica no 

âmbito do Poder Judiciário”, com definição de uma série objetivos a serem alcançados pelo 

Judiciário. Para o alcance dos objetivos traçados, cabe ao CNJ instituir uma série de 

campanhas e ações. 

Visto isso, pode-se sistematizar o pensamento no sentido de como o CNJ, dentro de 

suas atribuições, pode contribuir para superação da morosidade na atividade jurisdicional com 

a aplicação do princípio da eficiência. 

Restou claro pelo exposto neste tópico, que o CNJ atua, no nível institucional, 

traçando objetivos e desenvolvendo planos estratégicos, campanhas e ações que atacam os 

problemas de longo prazo ligados ao Judiciário. Por certo que todo esse esforço deve ser 

direcionado para os diversos tribunais que compõem o Judiciário brasileiro, fazendo com que 

os níveis intermediários e operacionais da organização - presidência dos tribunais e direções 

das secretarias – transformem ou traduzam as decisões tomadas, no nível institucional, em 

planos e programas para que o nível técnico os execute, além de, alinhados com os propósitos 

da organização, solucionem os problemas de curto prazo apresentados. 

Todo o esforço que o CNJ vem fazendo de levantamento de informações para 

formatação estatística da realidade do Judiciário corresponde a esse empenho de 

administração na identificação das causas dos problemas com o fim de alocar corretamente os 

recursos disponibilizados para a gestão do Judiciário. Nesse desiderato pode-se apontar o 

relatório anual disponibilizado no site desse órgão denominado “Justiça em números - 2013”
79

 

que apresenta uma série de indicadores que fomentam a captação de dados em prol da 

informação, permitindo que essa se transforme em ação em busca dos resultados esperados. 

Se o princípio da eficiência for entendido sob o viés da otimização do emprego dos 

recursos disponibilizados em prol do alcance de suas facetas, o direcionamento de sua 

aplicação, no nível institucional, parte da visão da atuação do Judiciário como um todo para 
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identificação de onde e como os recursos disponíveis estão sendo mal geridos. Este é o papel 

do CNJ na aplicação do princípio da eficiência, preocupando-se com a utilização mais 

racional possível dos recursos disponíveis nos meios, métodos e procedimentos vinculados às 

atividades administrativas do Judiciário. 

 

5. Considerações finais 

 

No desiderato de comprovação ou refutação da hipótese inicialmente suscitada, a 

presente pesquisa acarretou a confirmação de que o problema da morosidade na atividade 

jurisdicional deve ser solucionado pela via da aplicação da eficiência administrativa na gestão 

pública do Judiciário. 

Para que essa hipótese fosse confirmada, várias conclusões foram alcançadas no 

decorrer do desenvolvimento do trabalho. 

Assim, viu-se que o Judiciário, como organização estruturada pelo direito, precisa ser 

administrado para o atingimento de seus objetivos de modo eficiente e eficaz por meio de 

planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. Esse modelo de 

gestão se adequa aos novos propósitos da Administração Pública Brasileira que, entre outras 

pretensões, tem buscado uma eficientização do sistema com a adoção de técnicas da 

administração privada. 

Percebeu-se que o Judiciário é formado por diversos tribunais, todos portadores de 

autonomia, sendo que alguns mantém vínculo com o ente federado União e outros com os 

entes federados Estados-membros. Isso acarreta a necessidade de uma gestão estratégica 

baseada em relação de cooperação e não de hierarquia. 

Verificou-se também que o Judiciário desenvolve atividades-meio com foco em 

suportar a realização de sua atividade-fim. Assim, para que o magistrado atue como sujeito do 

processo, aplicando o direito ao caso concreto como forma de resolver conflitos de interesses, 

precisa contar com a atuação de diversos outros servidores desenvolvendo tarefas de suporte. 

Especificamente sobre a atuação do magistrado, defendeu-se que sua atuação deve ser 

entendida como atuação de especialista e não de gestor. Juiz não é gerente, devendo se 

preocupar em decidir com o máximo de aptidão possível. Por isso, o Judiciário deve contar 

com agentes públicos com formação especializada em administração ou administração 

pública para uma condução mais técnico-científica da gestão. 

O grande desafio dos gestores do Judiciário é garantir o acesso à justiça amplo e 

democrático sem perder de vista às exigências constitucionais de celeridade e qualidade na 
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prestação jurisdicional, sabendo utilizar com excelência os recursos organizacionais 

disponíveis. 

Sobre a morosidade na atividade jurisdicional, chegou-se à conclusão que as suas 

causas estão muito mais relacionadas às atividades-meio – administrativas – do que à técnica 

processual. Isso quer dizer que a solução para o problema da morosidade pode ser 

solucionado a partir da correta atuação dos gestores do Judiciário. 

 Uma gestão eficiente do Judiciário, pela conceituação produzida de eficiência, 

pressupõe a preocupação dos administradores com os resultados, visando a fazer as coisas 

certas e, na mesma medida, otimizar a utilização dos recursos organizacionais com foco nas 

facetas da economicidade, produtividade, qualidade e presteza, continuidade na prestação e 

desburocratização. 

 Para confirmar a hipótese levantada para o trabalho, descreveram-se reformas 

ocorridas na Espanha, Bélgica, Holanda e Estado de Michigan que tiveram foco significativo 

na melhoria da gestão de seus sistemas de justiça. 

 No caso do Brasil, creditou-se ao Conselho Nacional de Justiça o papel de 

protagonista, no nível institucional, para o salto de qualidade necessário na gestão do 

Judiciário. Nesse intento, foi explicado como a atuação do referido conselho pode contribuir 

para a aplicação da eficiência administrativa como solução para o problema da morosidade na 

atividade jurisdicional. 

REFERÊNCIAS 
 

ARAGÃO, Cecília Vescoci de. Eficiência e Modelos de Gestão Pública: um ensaio. Revista 

do Serviço Público, p. 104–131, 1997. 

BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. 

Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, 1988. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Os primeiros passos da reforma gerencial do Estado de 

1995. Revista Brasileira de Direito Público, v. 23, p. 145–186, 2008. 

CALHAO, Antônio Ernane Pedroso. O Princípio da Eficiência na Administração da 

Justiça. São Paulo: RCS Editora, 2007. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 



118 

 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Resolução 212. Regulamenta, no âmbito do 

Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, as atribuições 

dos cargos e os requisitos de formação especializada e experiência profissional. 1999. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números. 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 198. Dispõe sobre o Planejamento e a 

Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, 2014. 

DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo Constitucional e Estado Democrático de 

Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 

DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Responsabilidade do Estado pela Função 

Jurisdicional. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

EUROPÉIA, UNIÃO. Carta de Direitos Fundamentais. Jornal das Comunidades 

Européias, 2000. Disponível em: 

<<http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>>. 

KANAANE, Roberto; KEPPKE, ROSANE SEGANTIN ALDARVIS, Renato; SILVA, 

Dorival Caldeira da. Gestão Pública Estratégica e a Visão do Futuro. In: KANAANE, 

Roberto; FILHO, Alécio Fiel; FERREIRA, Maria das Graças (Orgs.). Gestão Pública: 

Planejamento, Processos, Sistemas de Informação e Pessoas. São Paulo: Editora Atlas, 

2010, p. 34.70. 

LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. O Conselho Nacional de Justiça e a administração 

do Poder Judiciário. Revista de Processo, v. 31, p. 263–278, 2006. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003. 

NUNES, Dierle José Coelho. Apontamentos iniciais de um processualismo constitucional 

democrático. In: Constituição e Processo: a contribuição do processo ao 

constitucionalismo democrático brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 

ROCHA, Daniel de Almeida. Princípio da Eficiência na Gestão e no Procedimento 

Judicial: a busca da superação da morosidade na atividade jurisdicional. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 

SANTOS, Boaventura de Souza; GOMES, Conceição; FERNANDES, Diana; et al. Como 

gerir os tribunais: Análise comparada de modelos de organização e gestão da justiça. 

Coimbra: OPJ/Universidade de Coimbra, 2006. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 



119 

 

SPALDING, A. M. Direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso 

LXXVII do art. 5˚ da CF inserido pela EC n˚ 45/2004. In: Reformas do Judiciário: 

primeiras reflexões sobre a emenda consitucional n. 45/2004. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 501–514. 

TUCCI, José Rogério Cruz. Tempo e Processo: uma análise empírica das repercurssões 

do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997.  

 

 

 

 



Revista de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros 
Ano VI – Número 16 – JAN/JUL                                    

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                                                      
Manoel Veras Nascimento 

2015 

 

120 

 

 

A SÚMULA 312 DO STJ E A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DAS EFPC
1
 

 
Manoel Veras Nascimento2

 

 

 

 

 

RESUMO: 

Este artigo tem como escopo analisar a não aplicação da Súmula 321 do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), que não possuem 

com seus participantes e assistidos uma relação de consumo, o que não justifica a aplicação 

das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Previdência Complementar. Direito do Consumidor. Entidades 

Fechadas e Abertas de Previdência Complementar. Código de Defesa do Consumidor. 

Aplicabilidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou Súmula 321, em 2005, com base no 

julgamento de cinco Recursos Especiais, julgados entre 1999 e 2004. 

Desse modo, foi consolidado o entendimento de que as normas do Código do 

Consumidor (CDC) podem incidir sobre a relação entre as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) e seus participantes e assistidos
3
. 

O teor dessa súmula vem sendo questionada pelas EFPC, pelos órgãos governamentais 

responsáveis pela fiscalização desse setor e a comunidade jurídica, posto que não levou em 

conta as especificidades dessa relação que em muito difere de uma relação de consumo, 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

                                                 
1
 Artigo para a conclusão da disciplina de Direito do Consumidor. 

2
 Aluno Especial do Mestrado de Direto do Uniceub. 

3
 Art. 8º. Para efeito desta Lei Complementar, considera-se: I - participante, a pessoa física que aderir aos planos 

de benefícios; e II - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada 

(Lei Complementar 109/2001). 
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Este artigo, portanto, tem como escopo demonstrar, a partir da análise das 

características da relação de consumo e do contrato entre as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC) e seus participantes e assistidos, mostrar a inviabilidade 

da incidência dessa Súmula. 

 

 

1. ORIGEM DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

(EFPC) NO BRASIL 

 

No Brasil a primeira Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) surgiu 

no início do século passado, antes mesmo que houvesse qualquer legislação que 

regulamentasse essa atividade.  

Assim, em 1904,foi criada a CAPRE, hoje PREVI (Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil), com o objetivo de oferecer benefícios complementares aos 

empregados do Banco do Brasil.  

Nos anos 70 foram criadas mais duas EFPC com objetivo de ajudar a complementação 

dos benefícios concedidos pela previdência social a empregados públicos. 

  Em 1970, a maior empresa brasileira, a Petrobras, instituiu a Fundação Petrobras de 

Seguridade Social (PETROS), para amparar seus empregados, que em 14 de julho do mesmo 

ano, pagou o primeiro benefício, um pecúlio por morte. No estado de São Paulo, em 1979,foi 

instituída pela Companhia de Energia do Estado de São Paulo a Fundação de Previdência 

Complementar para seus empregados, a FUNCESP. 

A primeira legislação que regulamentou as atividades das entidades de previdência 

complementar surgiu em 1977 com a Lei 6.435, regulamentada pelos Decretos 81.240/78, 

com relação às entidades fechadas, e 81.402/78, com relação às entidades abertas. 

As entidades fechadas, de acordo com o art. 4º da Lei 6.435/77,são aquelas acessíveis 

exclusivamente aos empregados de uma só empresa ou de um grupo de empresas, as quais, 

para os efeitos desta Lei, serão denominadas patrocinadoras. 

No entanto, a Constituição Federal de 1988, apesar de inovar nos termos de proteção 

social, com a adoção da política pública de Seguridade Social, art. 194, que abrange a Saúde, 

a Assistência e a Previdência Social, não fez nenhuma menção à Previdência Complementar, 

falha que somente foi reparada em dezembro 1998, com a promulgação da Emenda 

Constitucional 20, ao reformular completamente a redação do art. 202.  
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Desse modo, a matéria passou a ter assento constitucional, passando a integrar a 

Seguridade Social, tendo sido regulamentada pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 

2001. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DASENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR – EFPC 

 

O Regime de Previdência Privado, organizado de forma complementar ede forma 

autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que abarca a maioria 

dos trabalhadores brasileiros, e  aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que 

podem ser instituídos pelos entes federados para seus servidores que ocupam cargo efetivo, 

tem filiação facultativa, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 

contratado, e regulado por lei complementar. 

Ao contrário do que ocorre no RPPS e no RGPS, em que a filiação é obrigatória 

àqueles que exercem cargo público efetivo ou que exercem atividade laboral de vinculação 

obrigatória, a participação no Regime de Previdência Complementar é opcional, de forma a 

garantir ao trabalhador um seguro previdenciário adicional, assegurando-lheuma renda extra. 

Esse Regime de Previdência é operacionalizado por Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC) e por Entidades Abertas de Previdência Complementar – 

EAPC.  

As primeiras, também denominados de Fundos de Pensão, são acessíveis a 

empregados de empresas patrocinadoras que, em muitos casos, são utilizadas como política de 

recursos humanos cujo objetivo é aretenção de mão-de-obra, especialmente para os 

trabalhadores mais especializados. Atualmente os grandes fundos de pensão são patrocinados 

por empresas de grande porte, como as estatais. 

Como forma de democratizar o acesso à previdência complementar a trabalhadores 

que não possuem relação empregatícia, a Lei Complementar 109/2001 trouxe a figura do 

instituidor, entidades de classe, cooperativas ou sindicatos que podem constituir EFPC aos 

seus associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 

No entanto, caso não desejem constituir uma EFPC, essas entidades podem instituir 

um plano de benefício junto a uma EFPC em funcionamento, as chamadas entidades 

multipatrocinadas, que congregarem mais de um patrocinador ou instituidor que, entretanto, 

preservam as características individuais de cada plano, mantendo-o adequando à realidade de 

seu instituidor, pois cada um terá seu próprio estuado atuarial, propiciando a apuração de 
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custos em função do perfil demográfico de cada empresa (ou entidade instituidora) e dos 

benefícios existentes em cada plano (SANTOS, 2004, p. 345). 

Atualmente existem cerca de 317 entidades de previdência complementar fechadas, 

que operam cerca de 1.134 planos de benefícios definidos (PREVIC, 2014, p. 4 e 17). 

AS EAPC, por seu turno, são administradas por entidades financeiras, têm finalidade 

lucrativa, sendo acessíveis a qualquer pessoa física, não exigindo por tipo de vínculo 

empregatício ou associativo. Sendo constituídas unicamente sob a forma de sociedades 

anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário 

concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único. 

Para Fábio Zambitte Ibrahim (2015, p. 790), o regime de previdência complementar 

aberta não é verdadeiramente previdenciário, pois, na sua essência, é uma mera aplicação 

financeira, com aparente vocação para o longo prazo, o que raramente ocorre, devido às 

contingências da vida que estimulam a retirada precoce dos valores aplicados. 

Há exigência legal de que as EFPC sejam pessoas de direito privado, que devem se 

constituir sob a forma de fundação ou sociedade civil,e sua constituição, funcionamento, 

fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária, as retiradas de 

patrocinadores, e as transferências de patrocínio depende de prévia e expressa autorização do 

órgão regulador e fiscalizador, que é exercido atualmente pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – Previc (art. 19 da Lei Complementar 109/2001). 

As EFPC, conforme disposição da Lei Complementar 109/2001, não podem ter 

finalidade lucrativa porém, são obrigadas a constituir reservas técnicas, conforme o art. 18, 

§3º, da Lei Complementar 109/2001: 

 

Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, 

estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das 

reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura 

das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo 

órgão regulador e fiscalizador. 

[...] 

§ 3º - As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de 

benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender 

permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos 

pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo 

órgão regulador e fiscalizador. 

 

O custeio dos planos de benefícios é feito por patrocinadores ou instituidores e pelos 

participantes (empregados, cooperados, associados, membros de categoria profissional, 

filiados a sindicatos) com vistas à obtenção de benefícios, devendo as EFPC 
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seremresponsáveis pela administração das contribuições, constituindo reservas cuja finalidade 

é a provisão para pagamento de benefícios, favorecendo assim os próprios participantes. 

As EFPC devem oferecer planos de benefícios na modalidade de Contribuição 

Definida, quando o valor da prestações não é preestabelecido, de modo que o participante 

deve perfazer um certo número de contribuições para que possa fazer jus ao recebimento de 

benefícios, os quais têm seus valores calculados levando em conta as contribuições realizadas 

e os rendimentos auferidos, durante todo o período de aplicação do capital (IBRAHIM, 2015, 

p. 793).   

 

 

3. O CONTEXTO DE EDIÇÃO DA SÚMULA 321 DO STJ 

Publicada em novembro de 2005, a Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça tem 

como precedentes cinco acórdãos de Recurso Especiais, publicados ente 1999 e 2004 que, em 

seguida apresentamos uma breve síntese. 

O primeiro, o Recurso Especial nº 119.267-SP (BRASIL, STJ, 1999), com relatoria do 

Ministro Aldir Passarinho Junior, discutia o local em que deve ser ajuizada ação de prestação 

de contas contra uma EFPC após a vigência do Código de Defesa do Consumidor. 

Prevaleceu o entendimento de que o foro competente é aquele onde poderá se produzir 

o dano, uma vez que o consumidor não possui livre escolha em relação ao foro contratual de 

eleição, mas mera adesão. Desse modo,a cláusulapré-estabelecida pela EFPC que seleciona a 

comarca onde tem sede, dificulta a defesa da parte mais fraca, que tem dificuldades de 

acompanhar o andamento do processo em local distante daquele onde reside.  

Essa decisão mostra que o participante de plano de benefícios administrado por EFPC 

foi equiparado a consumidor, de que trata o Código de Defesa do Consumidor, parte 

vulnerável da relação de consumo. 

O segundo precedente, trata de pedido de declaração de assistido sobre o direito de 

complementação de aposentadoria, na conformidade do regulamento de uma EFPC , vigente à 

época em que aderiu ao plano , em que não havia previsão de limite mínimo de idade para o 

benefício. 

 Discutido no Recurso Especial nº 306.155-MG (BRASIL, STJ, 2002), sob a relatoria 

da Ministra Nancy Andrighi, prevaleceu o entendimento de que é possível a aplicação das 

normas do CDC ao contrato entre as partes: 

 

[...] o participante transfere à entidade certos riscos sociais ou 

previdenciários, mediante o pagamento de contribuições, a fim de que, 
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ocorrendo determinada situação prevista contratualmente , obtenha da 

entidade benefícios pecuniários ou prestação de serviços . A obrigação 

da entidade previdenciária , portanto, é atividade de natureza 

securitária. 

 

[...] a caracterização do participante de plano de previdência privada 

fechada como consumidor não oferece obstáculos , pois certamente 

trata-se de pessoa que adquire prestação de serviço como destinatário 

final, ou seja, para atender à necessidade própria , na conceituação de 

José Geraldo Brito Junior. 

 

No julgamento dos Recursos Especiais n.º 600.744-DF (BRASIL, STJ, 2004a) e 

567.938-RO (BRASIL, STJ, 2004b), ambos com relatoria do Ministro Castro Filho, em que 

assim com acordão citado há o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor deve 

ser aplicado à relação jurídica existente entre as entidades de previdência privada e os seus 

participantes, posto que elas se enquadram no conceito de fornecedor de serviços do art. 3º 

desta norma. 

Por fim, o Recurso Especial nº 591.756-RS (BRASIL, STJ, 2005), publicado em 

21/02/2005, com relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, discutiu sobre a 

incidência das normas do CDC em relação a contrato de auxílio financeiro entre uma EFPC e 

seu assistido. 

Concluiu o relator que deve haver a incidência doCódigo de Defesa do Consumidor, 

posto que, além da equiparação às instituições financeiras, as entidades de previdência 

privada têm com seus assistidos uma inegável relação de consumo. 

 

 

4. A DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR PARA O CDC E DE PARTICIPANTE E 

ASSISTIDO DE EFPC, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que a defesa do consumidor, princípio da Ordem 

Econômica, está inserida no Título VII – “Da Ordem Econômica e Financeira da Constituição 

Federal, enquanto a previdência complementar, conforme já destacamos anteriormente, com 

Emenda Constitucional 20/98, passou a constar noart. 202 do mesmo diploma, no Título VIII 

– “Da Ordem Social” no âmbito da “Ordem Social”. 

Assim, enquanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem como escopo a tutela 

da relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, a Previdência 

Complementar Fechada, e o arcabouço jurídico derivado da norma constitucional do art. 202 



126 

 

veio disciplinar uma relação específica, que tem como base a formação de fundos de 

investimento para grupo de pessoas determinadas. 

De acordo com o CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparandoa essa categoria uma 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, coletividade de pessoas cujos interesses 

ou direitos são desrespeitados pelo fornecedor de produtos ou serviços (art. 2º, parágrafo 

único, do CDC). 

No entanto, Marques et al., (2010, p. 81) argumenta que consumidor não é apenas a 

definição no art. 2º e em seu parágrafo único, mas ainda  os dispositivos dos artigos 17 e 29 

do CDC. 

O art. 17 do CDC
4
 equiparou a definição de consumidor à figura do bystander, do 

direito anglo-saxão, ou seja, aquele que foi vítima da relação de consumo. 

 

Trata-se do instituto que “a teoria da responsabilidade civil norte-

americana chama de extensão aos bystanders, ou seja, circunstantes ou 

terceiros”. Vale dizer, são pessoas estranhas à relação jurídica de 

consumo, mas que sofreram danos em razão dos defeitos do produto 

ou serviço que podem ser de ordem intrínseca ou extrínseca 

(BOLZAN, 2014, p. 483). 

 

Par fins de tutela contra os acidentes de consumo, consumidor é 

qualquer vítima, mesmo que jamais tenha contratado ou não conheça 

sequer o sujeito responsável. É a regra adotada no direito comparado. 

O Código de Defesa do Consumidor a acolhe (MARQUES et al., 

2010, p. 165). 

 

Por outro lado, posto que o conceito de consumidor do art. 2.°, caput, não alcança o 

consumidor antes da conclusão do negócio jurídico , o CDC o equiparou a todas as pessoas , 

determináveis ou não , expostas àspráticas , art. 29 do CDC, de forma a conferir proteção 

legal aos potenciais adquirentes de produtos e serviços, como forma de  prevenir a ocorrência 

de dano,prevenção esta consagrada , no art. 6º, VI, do CDC, como um direito básico do 

consumidor (ZANELLATO, 2003, p. 175). 

Nenhuma das quatro definições de consumidor que constam no CDC se aplicam aos 

trabalhadores que se filiam voluntariamente a uma plano de benefícios de Previdência 

Complementar Fechada, posto que nesse tipo de contrato não há uma relação  de consumo. 

Há, na verdade, aconstituição de um fundo de investimento formado com as 

contribuições dos trabalhadores participantes, acrescidas das contribuições dos patrocinadores 

                                                 
4
 Art. 17 - Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. 
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(empregadores), que, diante de variáveis como longevidade, inflação, desempenho da 

economia e o retorno de investimentos, tem como finalidade arcar com a complementação de 

aposentadoria do grupamento associativo da entidade fechada de previdência complementar 

(REIS, 2013, p. 13). 

Esses fundos de investimento formam um condomínio visando à aplicação coletiva 

das contribuições dos participantes do plano de benefícios, regido por meio de regulamento, 

tendo como mecanismo básico de decisão a assembleiageral.  

Portanto, não ocorre fornecimento de produtos e serviços, pois não há previsão no 

regulamento de venda de benefícios, mas tomada de decisões coletivas com finalidade de 

manter e/ou multiplicar o valor de compra dessas contribuições vertidas durante um 

determinado período de tempo. 

Não há também a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo, de que trata o parágrafo único do art. 2º do CDC; não 

vítimas de consumo, de que trata o art. 17 do CDC, pois a formação de um fundo de 

investimentos com recursos próprios e dos empregadores, no caso dos empregados, e a 

consequente concessão de benefícios não viola direito de terceiros, pelo contrário, beneficia 

os dependentes dos participantes dos fundos de pensão, e por fim, como não destinatário final, 

não há potenciais adquirentes de produtos e serviços, de que trata o art. 29 do CDC. 

Assim, não havendo relação de consumo, não há que se falar de vulnerabilidade, nos 

termos do inciso I do art. 4º do CDC, que segundo Marques et al., (2010, p. 87) “é uma 

situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito 

de direitos, desequilibrando a relação de consumo”, que como assevera Leonardo Roscoe 

Bessa, não se confunde com hipossuficiência, posto que vai além de mero reflexo de uma 

desigualdade econômica abrangendo aspectos como a carência de informações, a existência 

de manobras entre empresários para fraudar a livre concorrência (BESSA, 2009, p. 41). 

No que concerne à adesão do trabalhador a um plano de benefícios administrado por 

uma EFPC, não existe essa vulnerabilidade, posto que, conforme já destacamos, é facultativa 

(art. 16, §2º, Lei Complementar 109/2001), cujo escopo é a formação de poupança de longo 

prazo, por meio de fundo de investimento. Devendo essa entidade fornecer certificado de 

participação, que deve conter as características do plano de benefícios, com a modalidade, os 

requisitos de adesão e de manutenção da qualidade de participante, bem como os requisitos de 

elegibilidade, os critérios de contribuição e a forma de cálculo de benefícios, deve ser 

confeccionado em linguagem simples e precisa (art. 2º da Instrução/PREVIC nº 5/2013). 

Essa vulnerabilidade também não está presente nas EFPC, posto que os próprios 

participantes e assistidos têm assento nos conselhos deliberativos e fiscais, determinação 
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contida nono §6º do art. 202 da Constituição Federal, e no art. 35 da Lei Complementar 

109/2001: 

 

§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo 

estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das 

diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará 

a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em 

que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. 

 

Art. 35. As entidades fechadas deverão manter estrutura mínima 

composta por conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-

executiva.  

§ 1º. O estatuto deverá prever representação dos participantes e 

assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no 

mínimo um terço das vagas. 

§ 2º. Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades 

qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o 

número de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, 

bem como o montante dos respectivos patrimônios. 

 

Por outro lado, em caso de extinção do plano de benefícios, desde que autorizado 

órgão regulador e fiscalizador, os patrocinadores e instituidores ficam obrigados ao 

cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos 

direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do 

plano (art. 25 da Lei Complementar 109/2001). 

 

 

5. O CONCEITO DE FORNECEDOR DO CDC E O PAPEL DE ADMINISTRADOS 

DE FUNDOS DAS EFPC 

 

A definição de fornecedor consta no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor: 

 

 Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços.         

 

Segundo Marques et al., (2010, p. 103): 

 

O art. 3º do CDC bem especifica que o sistema de proteção do 

consumidor considera como fornecedores todos os que participam da 

cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de 

serviços”. 
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E complementa: 

 

Quanto ao fornecimento de serviços, a definição do art. 3º do CDC foi 

mais concisa e, portanto, de interpretação mais aberta, menciona 

apenas o critério de desenvolver atividades de prestação de serviços. 

Mesmo o §2º do art. 3º define serviço como “qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração...” não 

especificando se o fornecedor necessita ser um profissional. A 

remuneração do serviço é o único elemento caracterizador, e não a 

profissionalidade de quem o presta. A expressão “atividades”no caput 

do art. 3º parece indicar a exigência de alguma reiteração ou 

habitualidade, mas fica clara a intenção do legislador de assegurar a 

inclusão de um grande número de prestadores de serviços no campo 

de aplicação do CDC, à dependência única de ser o co-contratante um 

consumidor. 

 

Desse modo, as EFPC seriam fornecedores nos termos do art. 3º do CDC, pois 

exercem “atividade” de receber contribuições e pagar benefícios com habitualidade, como 

enfatiza Claudia Marques, e proporcionam a seus participantes benefícios pecuniários ou 

prestação de serviços, posto que sua atividade é de natureza securitária, conforme 

entendimento da Ministra Nancy Andrighi (BRASIL, STJ, 2002). 

No entanto, as especificidades e peculiaridades das EFPC mostram que elas não se 

adequam ao conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, posto que as contribuições feitas dos 

participantes têm como escopo a formação de um patrimônio que beneficia esses mesmos 

participantes.  

A remuneração que corresponde a contraprestação pelo fornecimento de serviço no 

mercado de consumo (§2º do art. 3º do CDC
5
) e que, segundo Marques et al., (2010, p. 102), 

“...permite incluir todos aqueles contratos em que for possível identificar, no sinalagma 

escondido (contraprestação escondida), como no caso das contas de poupança...” é 

incompatível com a natureza jurídica das EFPC, uma vez que, primeiro, os planos de 

benefícios não é atividade fornecida no mercado de consumo, e sim destinados a grupos 

determinados e específicos, que possuem vínculo de emprego com o patrocinador ou tenha 

alguma vinculação com o instituidor e, segundo,  a obrigação legal de organizarem-se sob a 

                                                 
5
 Art. 3º (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. 
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forma de fundação ou sociedade civil
6
, sem fins lucrativos (§1º do art. 31 da Lei 

Complementar 109/2001). 

A contribuição dos participantes de um plano de benefícios não equivale à 

remuneração ou ao preço, pois são os participantes os próprios beneficiados, portanto, não há 

lucro, os recursos acumulados têm como destinação exclusiva o pagamento de benefícios 

destinados aos próprios participantes e seus dependentes, conforme previsão do art. 19 da Lei 

Complementar 109/2001
7
, conforme enfatiza Jerônimo José Jesus: 

 

É de salientar que o aludido preceptivo prevê destinação específica 

para as reservas matemáticas, qual seja prover o pagamento de 

benefícios de caráter previdenciário, disso resulta serem os 

participantes-assistido dos respectivos planos de benefícios os seus 

legítimos titulares, sobretudo face ao previsto neste dispositivo com o 

§1º do art. 68 (SANTOS, 2004, p. 271). 

 

Deve-se ressaltar ainda que a Súmula 321 do STJ não delimitou qual o ramo da 

previdência privada que está tratando, o que vem acarretando o enquadramento de forma 

genérica, ou seja, toda e qualquer entidade de previdência complementar estariam sujeitas ao 

Código de Defesa do Consumidor (REIS, 2013, p. 15). 

 No entanto, no julgamento do Recurso Especial 1421951/SE, em 25/11/2014, sob a 

relatoria do Ministro Ricardo Villas BôasCueva, é dada uma nova interpretação à Súmula 

321, em que os Ministros da 3ª Turma do STJ decidiram de forma unânime sobre a não 

aplicação do CDC às EFPC, ficando a aplicação restrita às EAPC: 

 

 

Com efeito, a despeito de existirem precedentes qualificando de 

fornecedoras as entidades fechadas de previdência complementar 

(EFPC), por equiparar suas atividades aos serviços securitários (a 

exemplo do REsp nº 306.155/MG), ressalte-se que apenas às entidades 

abertas é que se aplicam subsidiariamente as normas que regulam as 

sociedades seguradoras (art. 73 da Lei Complementar nº 109/2001). 

Ao contrário do que consta nos mencionados precedentes, as entidades 

fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios 

ao público em geral ou os distribuem no mercado de consumo, não 

podendo, por isso mesmo, ser enquadradas no conceito legal de 

fornecedor. 

Além disso, não há remuneração pela contraprestação dos serviços 

prestados e, consequentemente, a finalidade é não lucrativa (arts. 4º da 

Lei nº 6.435/1977 e 4º, II, e § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001), 

                                                 
6
 Apesar do art. 2.031 do Código Civil de 2002 estabelecer a extinção das sociedades civis sem fins lucrativas, a 

Portaria/SPC02, de 8 de janeiro de 2004, determinou que as entidades fechadas de previdência complementar, 

regidas por Lei Complementar 109/2001, não estão obrigadas a promover em seus estatutos. 
7
 “Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de 

benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar”. 
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já que o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos, auferidos 

pela capitalização de investimentos, revertem-se integralmente na 

concessão e manutenção do pagamento de benefícios aos seus 

participantes e assistidos (BRASIL, STJ, 2014) 

 

 

6. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃODAS EFPC 

 

As atividades das EFPC e suas relações com seus participantes e assistidos são 

supervisionadas e fiscalizadas pelo Ministério da Previdência Social, por meio da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), autarquia federal, 

diferindo, portanto, do sistema do CDC. 

Essa interferência do Estado ocorre por que, como ressalta Ibrahim (2015, p. 784), “a 

vontade do assistido restringe-se à opção pelo ingresso no sistema, não podendo discutir 

qualquer regra do pacto, verdadeiro contrato de adesão”.  

A PREVIC,portanto, “deve proteger os interesses dos participantes e assistidos dos 

planos de benefícios” (art. 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001), e “proceder à fiscalização 

das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de suas operações” (art. 

2º, I, da Lei 12.154/2009). 

No papel de supervisor, e com base nos princípios da Supervisão Baseada em Riscos, 

a PREVICdeve “assegurar que a gestão da EFPC garanta os direitos dos participantes, em 

especial o pagamento dos benefícios conforme contratado” (MPS, 2011, p. 9). 

Por outro lado, há exigência de prévia e expressa autorização da PREVIC para (art. 39 

da Lei Complementar 109/2001): 

a) a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicação dos 

respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações; 

b) as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de 

reorganização societária, relativas às entidades fechadas; 

c) as retiradas de patrocinadores;  

d) as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos e de reservas 

entre entidades fechadas. 

Por fim, deve-se o papel do Conselho Nacional de Previdência Complementar, como 

órgão regulador do regime de previdência complementar das EFPC, e, ainda, da criação 

daCâmara de Recursos da Previdência Complementar, instância recursal e de julgamento das 

decisões, cujo pronunciamento encerra a instância administrativa, devendo ser tal decisão e 
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votos publicados no Diário Oficial da União, com segredo da identidade dos autuados ou 

investigados, quando necessário (artigos 13 e 15 da Lei 12.154/2009). 

Todo esse microssistema de proteção, por meio de um regime disciplinar, portanto, 

tem como escopo a proteção dos participantes e assistidos das EFPC. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise das características do Regime de Previdência Complementar Fechado, 

conforme o art. 202 da Constituição Federal e a Lei Complementar 109/2001, em relação ao 

Sistema de Proteção do Consumidor, que tem no Código de Proteção ao Consumidor (CDC) 

como principal norma, levaram a concluir que constituem dois sistemas com especificidades 

próprias destinadas a diferentes segmentos da população. 

Assim, a Defesa do Consumidor, princípio da ordem econômica e financeira, tem 

como escopo a defesa do elo mais vulnerável na relação de consumo, o consumidor, quer em 

seu aspecto individual ou coletivo, independentemente do segmento social a que pertença, 

enquanto o Regime de Previdência Complementar Fechado visa proteger segmento de 

empregados ou associados a sindicatos, associações ou órgãos de classe que aderem a um 

plano privado de previdência. 

Diante desse quatro, é urgente que o Superior Tribunal de Justiça proceda a revisão da 

Súmula 321, que vem gerando decisões contraditórias eque para proteger o direito de um 

único cidadão prejudica a coletividade dos trabalhadores que aderiam a um plano de 

previdência complementar fechada, vez que se trata de plano coletivo. 
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ABSTRACT: The paper analyzes the criminal action 470 - Mensalão of original prosecution 

of the STF, of great importance and great social upheaval, trying to determine whether the 

decision of the Supreme Court in this case had a political bias. The Supreme Court is the body 

which gives the final say in the judiciary judgments, which is why its decisions are 

immutable. Thus, in Brazil the model adopted by the Federal Constitution to separation of 

powers is the Brake System and counterweights, which is why the Supreme Court decisions 

are independent and disconnected from any power or agency, even if contrary to the interests 

of the executive or legislative branches. We conclude that the Supreme Court, does not have a 

rule for their decisions, now judges according to the basic principles and taking into account 

the social clamor, sometimes sharply away the laws of the historical moment in which we 

live, which creates insecurity legal and discredit the judiciary. 

 

KEYWORDS: Supreme Court. Mensalão. Legal insecurity. 

 

RESUMO: O trabalho analisa a Ação Penal 470 – Mensalão, de tramitação originária do 

STF, de relevante importância e grande comoção social, tentando determinar se a decisão do 

STF neste caso teve um viés político. O STF é o órgão que dá a última palavra nos 

julgamentos do poder judiciário, motivo pelo qual suas decisões são imutáveis. Assim, no 

Brasil o modelo adotado pela Constituição Federal para separação dos poderes é o Sistema de 

Freios e Contrapesos, razão pela qual as decisões do STF são independentes e desvinculadas 

de qualquer poder ou órgão, ainda que contrárias aos interesses dos poderes executivo ou 

legislativo. Conclui-se que o STF, não possui uma regra para suas decisões, ora julga de 

acordo com os princípios basilares e levando-se em conta o clamor social, ora afasta 

nitidamente as leis do momento histórico em que se vive, o que gera insegurança jurídica e 

descrédito ao judiciário.  
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PALAVRAS-CHAVE: Supremo Tribunal Federal. Mensalão. Insegurança Jurídica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado versa sobre o papel político do Supremo Tribunal Federal, em 

uma análise específica sobre a Ação Penal 470 – Mensalão. 

Desde a criação da Suprema Corte em 1890, observa-se que a Corte visa dar a palavra 

final a respeito de determinadas causas levadas àquela, tendo como base fundamental o 

resguardo dos Princípios Constitucionais, permitindo assim a segurança do marco jurídico 

global da sociedade. 

Assim, o principal objetivo do STF é dar segurança jurídica á sociedade na apreciação 

de casos polêmicos que envolvem moral e direito. Porém, a Corte, nas suas decisões, parece 

não agradar a todos os setores da sociedade. Logo, surge uma pergunta fundamental: quais 

critérios são utilizados para decidir cada caso?  

Dessa forma, o principal objetivo do trabalho é descrever os parâmetros utilizados nas 

decisões dos ministros, bem como as tendências do papel político do STF, e demonstrar que 

realmente existe, no mínimo implicitamente, a opinião política externalizada no voto de cada 

ministro.   

 

 2. Objetos de Julgamento do STF 

              O STF é um órgão do Poder Judiciário, bem como, é a mais alta cúpula do mesmo, e 

tem como função a guarda da Constituição Federal conforme art.102 da CF, ou seja, qualquer 

norma que contrarie a CF deverá ser retirada do ordenamento ou qualquer lei que seja 

interpretada contrariamente a CF, deverá ser harmonizada e aplicada conforme a mesma. 

             Em grau de recurso, sobressaem-se as atribuições de julgar, em recurso ordinário, o 

habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos 

em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e, em recurso 

extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida 

contrariar dispositivo da Constituição.  

              Entende-se por Recurso Ordinário, o instrumento hábil interposto no STF contra 

acórdão denegatório de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, proferida 

em única instância pelos tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior 

do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar).                           

O Recurso Extraordinário tem sua fundamentação vinculada, haja vista que sua 

admissibilidade está condicionada a hipóteses constitucionalmente previstas. Não serve tal 
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recurso ao exame de questões fáticas e reexame de provas, mas tão somente à apreciação do 

direito em si. Visa, pois, antes de tutelar o interesse da parte, defender a adequada aplicação 

do direito, protegendo, apenas de forma mediata, o interesse do recorrente(MOUZALAS, 

2012).   

 O habeas corpus é ação de natureza penal, de procedimento especial e isenta de custas 

(é gratuito), com objeto específico, constitucionalmente delineado de garantir a liberdade de 

locomoção -, não podendo ser utilizado para a correção de qualquer ilegalidade que não 

implique coação ou iminência de coação, direta ou indireta, à liberdade de ir, vir e 

permanecer.  

 Em se tratando de mandado de segurança, este será cabível quando direito líquido e 

certo do indivíduo for violado por ato de autoridade governamental ou de agente de pessoa 

jurídica privada que esteja no exercício de atribuição do Poder Público.  

 Conforme já explicado anteriormente, previsto no art. 5º LXXII, alínea “a” da CF, o 

habeas data será concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 

do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 

caráter público.  

Quanto ao mandado de injunção, previsto no art.5º LXXI CF, objetiva conferir a 

efetiva aplicabilidade e eficácia ao texto constitucional, para que este não se torne “letra 

morta”, em razão de omissão do legislador ordinário na sua regulamentação.  

 Através dele também se recorre ás decisões das instâncias inferiores, quando utilizado 

o requisito da Repercussão Geral e como órgão julgador das causas em que uma das partes 

tenha foro privilegiado como, por exemplo, processar e julgar autoridades federais nas 

infrações penais comuns.  

 O requisito exigido pelo STF conhecido como repercussão geral previsto no art. 102, § 

3º da CF, consiste em demonstrar a relevância política, social e econômica do tema objeto do 

recurso, a fim de se evitar que o STF julgue pormenores irrelevantes, dado seu volume de 

processos. A repercussão geral é presumida, pois se trata de presunção relativa que pode ser 

afastada de duas maneiras: se for pela Turma, pelo voto de 4 ministros e no caso do Pleno 

pelo voto de 2/3 dos ministros. 

 Quando revestido na função de órgão julgador nas causas que tenham como réu 

autoridade pública, o foro especial por prerrogativa de função, conhecida coloquialmente 

como foro privilegiado, é um dos modos de estabelecer-se a competência penal. Com este 

instituto jurídico, o órgão competente para julgar ações penais contra certas autoridades 

públicas,normalmente as mais graduadas nos sistemas jurídicos que a utilizam, é estabelecido 

levando-se em conta o cargo ou a função que elas ocupam, de modo a proteger a função e a 
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coisa pública. Por ligar-se à função e não à pessoa, essa forma de determinar o órgão julgador 

competente não acompanha a pessoa após o fim do exercício do cargo.  

 

3. Julgamento Político e Jurídico 

3.1 Julgamento Político         

            Quando analisado o papel do STF nas suas decisões surgem várias vertentes, 

principalmente quando se levam em conta decisões isoladas. 

 Um dos aspectos a ser levado em consideração quanto ás decisões do STF é a questão 

política.  Assim, se faz necessário entender o sentido restrito deste conceito.  

O conceito de Política, entendida como forma de atividade ou 

de práxis humana, está estreitamente ligado ao de poder. Este 

tem sido tradicionalmente definido como “consistente nos 

meios adequados à obtenção de qualquer vantagem” (Hobbes) 

ou, analogamente, como “conjunto dos meios que permitem 

alcançar os efeitos desejados” (Russell). Sendo um destes 

meios, além do domínio da natureza, o domínio sobre os outros 

homens, o poder é definido por vezes como uma relação entre 

dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a própria vontade e 

lhe determina malgrado seu, o comportamento. Mas, como o 

domínio sobre os homens não é geralmente fim em si mesmo, 

mas um meio para obter “qualquer vantagem” ou, mais 

extamente, “os efeitos desejados”, como acontece com o 

domínio da natureza, a definição do poder como tipo de relação 

entre sujeitos tem de ser completada com a definição do poder 

como posse dos meios... O poder político pertence à categoria 

do poder do homem sobre outro homem, não à do poder do 

homem sobre a natureza. Esta relação de poder é expressa de 

mil maneiras, onde se reconhecem fórmulas típicas da 

linguagem política: como relação entre governantes e 

governados, entre autoridade e obediência, etc.(BOBBIO, 

MATTEUCCI, PASQUINO, 2010, p.954). 

 

 Quando se fala do papel político do judiciário é necessário esclarecer o sentido desta 

afirmação. Ela, com efeito, pode sugerir, numa concepção negativa, uma atuação em prol de 

grupos políticos, de modo faccioso, ou seja, os Ministros tomando decisões de acordo com os 

interesses de quem os indicou para o cargo. 

 Porém, quando se analisa a função do STF sobre o ponto de vista político, obtêm-se 

três significados não necessariamente negativos. Primeiro, representa o ápice da pirâmide do 

judiciário, cuja estruturação obedece a critérios políticos de acordo com as regras 

constitucionais. Segundo, as decisões do judiciário no desempenho da sua jurisdição são 

sempre de cunho político, não no sentido restrito de política partidária, mas sim no sentido 
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lato de política. Terceiro, por serem submetidas ao seu crivo questões referentes à condução 

do País, tais como: comportamento de autoridades, política econômica, tributação, controle de 

constitucionalidade que também são questões que constituem o universo político. Ou seja, 

submete-se ao STF questões envolvendo poder, ou os poderes estatais e seus limites com 

papel bastante relevante nos rumos do País a fim de assegurar os fins políticos da nação. 

Segundo Lopes (2012, p.95) o sentido político das decisões do STF pode ser 

sintetizado da seguinte forma:  

A perspectiva política, aí, não deve ser sinônimo de política 

governamental ou chancela necessária dos atos do Governo de 

plantão; significa análise e adoção de medidas hábeis a atingir 

os fins sociais, o bem-estar do povo, a firmeza das Instituições, 

o asseguramento da democracia, a manutenção das conquistas 

sociais.  

 

 Quando um caso concreto é levado ao julgador, alguns parâmetros deverão ser levados 

obrigatoriamente em consideração para a convicção do juiz, bem como serão fundamentados 

para que sejam válidos. 

Assim também ocorre com os argumentos utilizados para a análise da ratio decidendi 

sejam eles, técnicos (aquele que possui suporte na norma ou em algum dispositivo legal), 

anormais (utilizado apenas para um processo por possuir características peculiares como, por 

exemplo, ser muito grande) ou políticos. A principal característica de um argumento político, 

conforme cita a autora é:  

Por argumento político entendemos ser algum argumento que 

enalteça a importância política ou histórica do caso, em 

decorrência dos fatos ou das pessoas envolvidas (LOPES, 2012, 

p.356) 

 

 O julgamento político nada mais é que utilizar como principal critério de decisão um 

argumento político.  

 Portanto, a partir do explicitado acima o julgamento político pode ser utilizado e 

ponderado, apesar de não possuir respaldo legal concreto, porém deverá conter algum 

dispositivo legal amplo que possibilite a decisão, sob pena de ferir direitos de ampla defesa, 

contraditório, princípio da legalidade e segurança jurídica. 

  3.2 Julgamento Jurídico 

            A Constituição brasileira em seu art.93, IX, consagrou a obrigatoriedade de motivação 

das decisões, prescrevendo que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e as 
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decisões fundamentadas, sob pena de nulidade. Assim, pode-se entender um julgamento 

jurídico aquele que leva em conta o sistema normativo aplicando a norma e os procedimentos 

adequados a cada rito, ou seja, o objeto da cognição está limitado ao objeto litigioso, logo a 

função cognitiva que se encontra durante todo o processo não se limita às evidências e sim, 

interpretar os fatos, adequar o caso a uma categoria jurídica substancial, interpretação legal e 

avaliação da veracidade dos fatos e provas. 

 Dentro da perspectiva contitucional e da nova ordem, a principal característica de um 

julgamento jurídico é atender a garantia do devido processo legal, transformando-se em 

garantia de um processo justo, e quando se julga o caso concreto á luz dos preceitos 

constitucionais se faz justiça e consequentemente tem-se um julgamento jurídico, o qual 

abarcará a obediência a norma legal de modo a enfocar os fundamentos e as dimensões da 

tutela jurisdicional dentro da nova ordem constitucional. 

No campo da Moral e da Ética são levados em consideração os valores íntimos e as 

convicções inerentes a cada julgador ao proferir uma decisão. Cabe precisar a definição de 

cada um dos conceitos acima para esclarecer suas diferenças:  

Define-se ética como sendo a capacidade de ação livre e 

autônoma do indivíduo. Significa, acima de tudo, capacidade de 

resistênciaque o indivíduo tem em face das externas pressões 

advindas do meio (inclusive pressões morais ilegítimia). 

Somente o indivíduo pode praticar a ética. Define-se moral 

como o conjunto das sutis e, por vezes até mesmo não 

explícitas, manifestações do poder axiológico, capazes de 

constituir instâncias de sobredeterminação das esferas de 

decisão individual e coletiva. A moral, geralmente, se constitui 

por um processo acumulativo de experiências individuais 

(ALMEIDA e BITTAR, 2011, p. 542).    

        

   

Isto posto, precisa-se admitir que um julgador deverá aplicar a “técnica”, ou seja, ao 

analisar um caso concreto deverá estar despido de quaisquer valores íntimos éticos e aplicar a 

lei independentemente de suas convicções, uma vez que o julgador não é parte no processo, 

apenas conduz o processo e avalia as provas dentro da discricionariedade que a lei lhe 

confere. 

Assim para que um julgamento jurídico ocorra, é necessário que o julgador não 

desobedeça aos princípios fundamentais, cujo papel na prática judiciária nada mais é que um 

critério de racionamento prático, e não a aplicação de um discurso racional, o que levaria uma 

preferência dos direitos individuais em detrimento dos bens coletivos. 

O conceito de direito deve ser definido de maneira que a 

moral prevaleça, para que a decisão da autoridade 
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judiciária tenha real efetividade e aceitação no seio social. 

Não se deve decidir meramente positivando o direito, mas 

o interpretando racionalmente, levando em consideração 

os interesses maiores da sociedade como um todo, 

pressupondo-se sobretudo a moral como fundamento 

social, isto seria decidir de forma justa. Aplicação do 

direito positivo poderá, assim, caso não observadas estas 

direções, ser na verdade injusta, ilegítima. (BARRETO, 

2009, p.42).   

 Após as definições dos possíveis critérios que podem ser adotados pelos Ministros nas 

decisões, o trabalho apresenta uma análise crítica de dois casos de grande importância 

julgados pelo STF, para o melhor entendimento desses critérios. Os casos a serem analisados 

são: o Julgamento do Mensalão (Ação Penal 470) e a Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF 54 interrupção terapêutica da gravidez de feto anencéfalo. 

 

4. AÇÃO PENAL 470 

4.1 Histórico 

Com origem no Inquérito 2.245 aberto pelo STF em agosto de 2005, a Ação Penal 470 

mais conhecida como “Caso do Mensalão”, teve início em maio/2005 quando foi divulgado 

pela Imprensa um vídeo no qual o ex-chefe do Departamento de Compras e Contratações da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Maurício Marinho, solicitava e também recebia 

vantagem indevida para beneficiar um suposto empresário interessado em negociar com os 

Correios. A partir do vídeo foi aberta uma investigação e descoberto um grande esquema de 

corrupção envolvendo agentes públicos existentes naquela empresa e inclusive o 

envolvimentro do então Presidente do Partido dos Trabalhadores Brasileiro/PTB, Roberto 

Jefferson, que a partir de então revelou todo o esquema e os respectivos envolvidos.  

Parlamentares que compunham a chamada “Base Aliada” recebiam periodicamente, 

recursos do Partido dos Trabalhadores/PT em troca de apoio às propostas do Governo. Em 

março/2006 o Procurador-Geral da República denunciou 40 pessoas acusadas de 

envolvimento no esquema, o qual funcionava como uma organização criminosa dividida em 

três núcleos: o político-partidário, o publicitário e o financeiro. 

O primeiro núcleo, composto por dirigentes máximos do PT, tinha como finalidade a 

negociação de apoio político, pagamento de dívidas pretéritas do Partido e também de custear 

gastos de campanha e outras despesas do PT e seus aliados. O segundo núcleo recebia 

vantagens indevidas de integrantes do Governo federal e de contratos com órgãos públicos, e 
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atuava através da empresa de Marcos Valério, um dos integrantes do núcleo. Por último, o 

terceiro núcleo foi o facilitador das operações de “lavagem de dinheiro”. 

O processo reuniu39 réus - dentre os acusados membros dos Poderes Federais, 

Executivo e Legislativo -, aproximadamente 600 testemunhas de defesa e 41 de acusação, 

com julgamento de competência originária do STF.  

Em decorrência do tamanho do processo e grande número de volumes, as chances dos 

crimes prescreverem seriam grandes, confirmando, mais uma vez, a tendência histórica no 

Brasil da justiça, quando o assunto é política, deixar impune os agentes públicos, levando em 

consideração também as manobras protelatórias da defesa.  

Porém, presumidamente, devido a repercusssão do caso e consequente exploração pela 

mídia, o STF, através do relator do caso e posteriormente Presidente da Casa, Ministro 

Joaquim Barbosa, se empenhou para agilizar o caso, tomando algumas medidas diferentes das 

que vinham sendo adotadas em crimes semelhantes. 

 

4.2 O Julgamento 

 Cabe também uma análise das questões procedimentais para melhor compreensão do 

trâmite processual e julgamento. 

É comum no STF em casos de processos com grande número de volumes o seu 

desmembramento. Ocorre que na segunda Questão de Ordem foi decidido que o processo não 

seria desmembrado. Para este caso utilizou-se o argumento técnico, justificadopela lei. Apesar 

de ter-se adotado a medida do argumento técnico em votação, esta não foi unânime.  

Desse modo, ao optar pelo não desmembramento do processo a Corte se ocupou 

integralmente do presente caso, reconhecendo assim sua importância. Identifica-se neste caso 

um argumento político e social, já que a sociedade cansada de impunidade/corrupção 

aguardou ansiosa por justiça. 

Já no caso em que foi imposto pelo Min. Joaquim Barbosa, prazos para os Juízes e 

desembargadores de primeira instância instruírem o processo para oitiva de testemunhas em 

prazos sequenciais, conforme previsto no art. 239, § 1º do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal (RISTF), identifica-se um argumento anormal, já que tal medida foi adotada 

com base no tamanho do processo e quantidade de testemunhas. 

Apesar das várias inovações processuais que o Mensalão trouxe ao STF, este teve 

suporte para levar a diante o julgamento com o objetivo principal de evitar a prescrição, 

sobretudo em leis abstratas que dão certa discricionariedade por parte da Corte, seja com base 
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legal ou não. Essas inovações se devem ao empenho do relator no caso, já que este,com 

fundamento no art.21 do RISTF, tem a função de ordenar e dirigir o processo.  

Assim, obedecendo a uma sequência os votos dos demais ministros da Corte são 

proferidos após o voto inicial do relator, o qual interpreta o caso para em seguida os demais 

ministros proferirem seus votos. 

O STF e o relator não tem o poder de legislar para solucionar os problemas de 

morosidade processual do judiciário, porém, com base em argumentos anormais e políticos, 

medidas podem ser tomadas para melhor andamento do processo desde que bem 

fundamentadas. 

Um julgamento político é caracterizado não só pelas pessoas envolvidas, mas também pelo 

contexto histórico no qual tal julgamento está inserido. O clamor social por justiça,após vários 

episódios de impunidade, mudaram a mentalidade dos brasileiros, o que pode ser interpretado 

como uma virada cultural histórica.  

Cabe ressaltar o inédito fato que o julgamento em questão envolveu várias pessoas 

públicas num esquema de corrupção que abrangeu vários crimes e envolveu pelo menos 173 

milhões de reais, dinheiro desviado dos cofres públicos e obtido por meio de empréstimos 

fraudulentos através de bancos privados. Historicamente o STF não tem a tradição de punir 

autoridades públicas, embora muitas vezes provocado por Representações Criminais e 

pedidos de punição. No entanto, isso prosperou por diversos anos sob a égide dos mais 

diversos argumentos.  

           Assim, de fato, pode-se mencionar que, nos últimos 30 anos, pouquíssimos foram os 

processos ocorridos no STF que culminaram com a condenação de autoridades e servidores 

públicos por crimes contra a administração pública.       

          Alguns dados demonstram os números da impunidade e provam que realmente o 

histórico vem de décadas atrás até os dias atuais.    

No ano de 1996 até 2006, num longo período de 10 anos, o STF julgou 

definitivamente 29 processos penais contra políticos que têm direito a foro privilegiado. 

Nenhum foi condenado, pois desses 29 processos criminais, 13 prescreveram. Em outros 10 

casos, a ação foi encaminhada pelo STF para instâncias inferiores. Nas 6 restantes, os 

acusados foram absolvidos.  

Até o ano de 2009, o último caso de que se teve notícia de condenção no Supremo é de 

1994, em que o ex-tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor, Paulo César 

Farias, recebeu pena de 7 anos do STF.   

Assim, com base nos dados e concluindo-se através destes que o STF tem um histórico 

de impunidade nos casos em que políticos são réus, o Min. Gilmar Mendes justificou que o 
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STF cumpre seu papel e atribui as causas a outros órgãos, uma vez que, os processos são mal 

instruídos e as ações mal formuladas, de forma que elas já nascem defeituosas e também ao 

fato de que até 2001, o tribunal precisava de autorização do Congresso para processar 

parlamentares. 

Diante de tais fatos, o foro privilegiado é constantemente invocado pelas autoridades 

públicas, pois serve de escudo, já que o STF tem um passado de impunidade devido a lentidão 

dos processos criminais, motivo pelo qual acabam prescrevendo. (LIMA, 2009) 

 Após análise dos procedimentos adotados graças aos esforços do Min. Relator 

Joaquim Barbosa e do Ministério Público para evitar a prescrição da ação pode-se fazer um 

cronograma geral a respeito do andamento do processo.  

 

Maio 2005 Início das investigações com a divulgação 

do vídeo pela imprensa; 

Março 2006 Oferecimento da denúncia; 

Meados de 2011 Instrução concluída; 

Outubro 2012 Condenação 

Setembro 2013 Aceitação dos recursos, 6 votos a 5, nova 

oportunidade de julgamento; 

Novembro 2013 Réus começam a cumprir pena 

independentemente do resultado do recurso; 

Fevereiro 2014 Absolvição do crime de quadrilha a oito 

réus, dentre eles: José Dirceu, José Genoino 

e Delúbio Soares;  

 

 Observando o quadro acima num primeiro momento, tem-se a sensação de justiça, já 

que a Lei prevaleceu e os anseios da sociedade foram atendidos, o que leva a constatar que o 
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STF não é um órgão político, porém,não fossem as manobras utilizadas pela defesa,o 

esperado não haveria ocorrido: a absolvição do crime de quadrilha dos principais réus do 

mensalão e a consequente liberdade destes ainda em agosto de 2014, já que a pena de alguns 

réus será reduzida e o cumprimento do regime passará de fechado para semiaberto. 

 A mudança ocorrida no desfecho do caso foi graças a nomeação de dois novos 

Ministros indicados pela atual presidente, são eles: Teori Zavascki e Luís Roberto Barroso, os 

quais não participaram das decisões anteriores, porém proferiram votos decisivos para 

reviravolta do caso, aderindo á tese de que os mensaleiros não formaram uma quadrilha pois 

não praticaram crimes de forma continuada ao longo do tempo. 

 Esse ponto de divergência merece atenção, já que o crime de quadrilha de acordo com 

o Código Penal artigo 288, define que: associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou 

bando, para o fim de cometer crimes. Logo, diante do número de réus e quantidade de crimes, 

existem boas razões para pensar que, de fato, houve crime. Ainda assim, os ministros Barroso 

e Zavascki não conseguiram enquadrar a lei ao caso. Entendendo de forma contrária, Barroso 

se pronunciou alegando que a imputação aos réus pelo crime de quadrilha pela composição 

anterior da Corte serviu apenas para evitar a prescrição e obrigar o cumprimento da pena em 

regime fechado. 

 

5. CONCLUSÃO 

O STF é o órgão que dá a última palavra nos julgamentos do poder judiciário, motivo 

pelo qual suas decisões são imutáveis. Assim, no Brasil o modelo adotado pela Constituição 

Federal para separação dos poderes é o Sistema de Freios e Contrapesos, razão pela qual as 

decisões do STF são independentes e desvinculadas de qualquer poder ou órgão, ainda que 

contrárias aos interesses dos poderes executivo ou legislativo.   

A principal função do STF é a guarda da constituição através das ações ADIN e 

ADPF, objetivando retirar do ordenamento qualquer norma que contrarie a constituição ou 

que seja dada interpretação contrária. 

Em grau de recurso julga as ações constitucionais mandado de segurança, habeas 

corpus, habeas data e o mandado de injunção. Apesar da discricionariedade que o julgador 

possui na hora de julgar, este diante da diversidade de casos e lacunas que a lei pode vir a 

apresentar deverá recorrer aos princípios norteadores das decisões judiciais que são: analogia, 

costumes e princípios gerais do direito, tais recursos objetivam dar solução ao caso já que o 

julgador não pode se eximir de solucionar, alegando brecha na lei. 
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A atividade do julgador de solucionar o caso chama-se jurisdição, onde ao mesmo 

tempo em que é a manifestação do poder estatal é também um fim em si, pois visa a 

pacificação social e o bem comum.  

Objetivando analisar o parâmetro utilizado pelo STF nas suas decisões, julgamento 

jurídico ou político, fez se necessário conceituar cada tipo. Julgamento político, nada mais é 

que julgar utilizando argumentos que levem em conta o momento histórico que se vive, pode 

também ser analisado sobre o aspecto das regras constitucionais obedecidas para a 

composição do STF e por serem submetidas questões que dizem respeito á condução do país 

as quais envolvem autoridades e questões político-econômicas. 

O julgamento jurídico pode ser entendido como aquele que leva em conta o sistema 

normativo aplicando a norma e os procedimentos adequados a cada rito, ou seja, o objeto da 

cognição está limitado ao objeto litigioso, logo a função cognitiva que se encontra durante 

todo o processo não se limita às evidências e sim, interpretar os fatos, adequar o caso a uma 

categoria jurídica substancial, interpretação legal e avaliação da veracidade dos fatos e provas. 

A ação penal 470 reuniu na maioria réus de diversos cargos públicos e vários crimes 

contra a administração pública que acarretaram no desvio de verbas públicas. O passado de 

impunidade quando o caso envolve autoridades públicas é antigo no STF, porém graças ao 

emprenho do Relator e repercussão do caso, foi dado a este uma importância maior. 

Para solucionar o problema do risco da prescrição o ministro relator do caso utilizou 

com base no Regimento Interno do STF, medidas procedimentais para condução do processo, 

logo tem-se um argumento jurídico e social (equidade) já que devido a repercussão do caso a 

sociedade clamava por justiça. 

Depois do processo instruído e pronto para julgamento, a decisão da maior parte dos 

ministros foi pela condenação dos réus a vários crimes, os quais na maioria cumpririam suas 

respectivas penas em regime fechado, já que a imputação decisiva para o regime de 

cumprimento da pena foi pelo crime de quadrilha. 
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RESUMO: O presente trabalhoaborda o tema da justiça restaurativa, tanto de um ponto de 

vista teórico quanto a partir de algumas experiências de implementação no Brasil e em outros 

contextos. O objetivo geral é trazer à reflexão o problema da violência juvenil, apontando a 

Justiça Restaurativa como um caminho para a resolução dos conflitos no ambiente escolar. 

Para a realização do estudo foram utilizadas pesquisas documental e bibliográfica, utilizando-

se de textos de estudiosos consagrados e de material jurídico especializado a respeito do tema. 

Por meio da discussão dos principais autores sobre o assunto escolhido, foram abordados o 

entendimento sobre o que é a Justiça Restaurativa, sua origem, caracterização, fundamentos 

norteadores e a implementação desse modelo em alguns países bem como a sua aplicabilidade 

no Brasil. Aponta a Justiça Restaurativa como uma forma de resolução de conflitos diversa do 

modelo penal convencional e, num esforço integrado à educação, responsável pela diminuição 

de todos os fatores determinantes da violência no âmbito escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Justiça. Justiça Restaurativa. Direito Penal. Educação. Escola. 

ABSTRACT: This work was linked to the research line restorative justice, both from a 

theoretical point of view as from some implementation experiences in Brazil and in other 

contexts. The overall goal is to bring into consideration the problem of violence and crime in 

Brazil, pointing to the restorative justice as a way to resolve conflicts in the school 

environment. For the study were used documentary and bibliographic research, using the texts 

of scholars dedicated and specialized legal materials on the subject. Through discussion of the 

principal authors on the subject of interest, we addressed the understanding of what is 

restorative justice, its origin, characterization, foundations and guiding the implementation of 

this model in some countries as well as its applicability in Brazil. Points Restorative Justice as 
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a means of conflict resolution other than the criminal standard model, and an integrated effort 

to education, responsible for the reduction of all the determinants of violence in school. 

 

KEYWORDS: Justice. Restorative Justice. Criminal Law.  Education. School. 

 

1. INTRODUÇÃO    

 

A explosão de criminalidade e violência tem mobilizado o mundo contemporâneo, 

inclusive o Brasil, que se veem frente a um fenômeno que deve ser encarado na sua 

complexidade. É preciso avançar para um sistema flexível de justiça criminal, com condutas 

adequadas à variedade de transgressões e de sujeitos envolvidos, num salto de qualidade, 

convertendo um sistema monolítico para um sistema que ofereça respostas diferentes, 

preventivas e mais adequadas aos problemas que envolvem a violência e a criminalidade.  

 No entanto, sabe-se que adotar um Sistema Penal que ofereça respostas inovadoras 

passa pelo desafio de romper com o modelo atual e, num esforço integrado à educação, buscar 

a diminuição dos fatores determinantes do crime. Estudo do Banco Mundial (2006) sobre 

crime, violência e desenvolvimento econômico no Brasil, indica que crime e violência estão 

longe de ser uma questão apenas de justiça criminal.  

 O estudo aponta, ainda, que a prevenção da criminalidade passa necessariamente por 

investimentos sociais consideráveis para reduzir o número de pobres nas grandes cidades e a 

taxa de desemprego. O investimento em setores básicos como saúde, educação, emprego e 

moradia são medidas que, num país desigual como o Brasil, criam oportunidades para que um 

indivíduo nascido em meio à pobreza não siga o caminho do crime, afirmam estudiosos sobre 

o assunto:   

 A produção de crianças vitimadas pela fome, por ausência de abrigo ou por morar em 

habitações precárias, por falta de escolas, por doenças contagiosas, por inexistência de 

saneamento básico, que refletem diretamente na relação entre crianças, adolescentes e 

violência no cotidiano de famílias brasileiras. Essa situação de vulnerabilidade, denominada 

vitimação, pode desencadear a agressão física e/ou sexual contra crianças e adolescentes, haja 

vista que a cronificação da pobreza da família contribui para a precarização e deterioração de 

suas relações afetivas e parentais. Nesse sentido, pequenos espaços, pouca ou nenhuma 

privacidade, falta de alimentos e problemas econômicos acabam gerando situações 
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estressantes que, direta ou indiretamente, acarretam danos ao desenvolvimento infantil. 

(BRASIL, 2006, p. 27).  

 Ao se falar em violência pensa-se, geralmente, em violência no núcleo familiar e 

social, no entanto, o estado e a sociedade também são responsáveis pela violação dos direitos 

dos indivíduos, principalmente das crianças e adolescentes, foco desta pesquisa. Percebe-se 

que na grande maioria da sociedade brasileira predomina a classe baixa vivendo em condições 

sub-humanas, vivendo abaixo da linha de pobreza. Crianças e adolescentes vivendo nas ruas e 

sendo explorados sexualmente para poder manter a família. Muitos deles fora da escola e em 

trabalhos desumanos.  

 Para Radbruch (1999 p. 43) é chegada a hora de pensarmos não apenas em fazer do 

Direito Penal algo melhor, mas algo melhor do que o Direito Penal. E nos perguntamos se a 

justiça restaurativa não seria uma dessas portas, com abertura para uma resposta adequada a 

um considerável número de delitos.   

 É possível pensar nesse caminho indagado por Radbruch? E a educação pode ser 

uma forma de prevenção à violência e a criminalidade existentes no Brasil? O diálogo entre 

duas áreas, em princípio tão distintas quanto à Educação e o Direito, oportunizadas por 

projetos sociais, através de ações interdisciplinares que objetivam a busca pelo 

estabelecimento de consensos, pode conduzir a humanidade a construir caminhos mais 

razoáveis na prevenção à violência e à criminalidade? É possível pensar num outro modelo de 

justiça criminal? Um modelo capaz de oferecer algum tipo de controle sobre as práticas 

delituosas, que seja capaz de prevenir a ocorrência de novos crimes? O modelo restaurativo 

seria essa alternativa?  

 Doutrinadores da área declaram que utilização de formas alternativas de resolução de 

conflitos tem recebido atenção privilegiada da Organização das Nações Unidas -  ONU, que 

recomenda o desenvolvimento de sistemas alternativos à justiça estatal convencional. Tal 

orientação relaciona-se com uma política mais abrangente de incentivo à implementação de 

uma cultura da Paz e da não-violência, política que, inclusive, consolidou a década de 2000 

até 2010 como a “Década da Cultura da Paz”. Isso explicitou formalmente à política 

internacional que os valores da pacificação e da não-violência são centrais na proteção e 

promoção dos direitos humanos, podendo ser aplicada em diferentes instâncias educativas 

formais e não formais.  
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 No âmbito da educação formal, educadores parecem sensíveis ao entendimento de 

que através da Justiça Restaurativa é possível mudar a forma de lidar com as diversas 

expressões da violência entre crianças de jovens. E mais, passam a se questionar e revisar os 

alicerces das relações inter-pessoais cotidianas, assim como as bases do modelo de sociedade 

construído e reconstruído nessas relações, conforme revelam alguns estudos feitos pelos 

autores deste trabalho na fase da pesquisa investigativa.  

 Dessa forma, a Educação ao estabelecer relações com esse novo paradigma de justiça 

defronta os educadores em diferentes instâncias com o questionamento e a busca de práticas 

educativas necessárias à resolução de conflitos. Ações essas que possam ajudar a combater a 

violência e disseminar os princípios de uma cultura de paz, que pressupõe necessariamente o 

respeito à dignidade da pessoa humana e a concepção de que todos fazem parte de uma única 

sociedade, em que não existe o eu e o outro, mas nós.   

 Conforme Pallamola (2008), há diferentes tipos de práticas restaurativas, tais como a 

mediação, as conferências de família e os círculos restaurativos, dentre outros e que elas, 

apesar de apresentar algumas diferenças, podem se complementar e se adequar ao tipo de 

realidade e necessidades dos locais em que são implementadas.  

 A exemplo de outros países como Nova Zelândia e Colômbia, as práticas 

restaurativas vêm auxiliando as instituições escolares na prevenção e combate à não-

violência, na construção da paz, proposta deste trabalho,  pois é emergente a necessidade de 

minimizar a violência nas comunidades escolares brasileiras, as quais são, diariamente, 

mostrada por meio da mídia, de artigos e outras publicações; de potencializar a boa 

comunicação, o entendimento e a compreensão mútua entre os professores, alunos, família e 

sociedade e, consequentemente, proporcionar uma nova forma de olhar o Sistema Penal no 

Brasil.     

 A Justiça Restaurativa é vista por doutrinadores da área como uma possibilidade 

ainda recentemente no âmbito jurídico brasileiro bem como sua aplicação na resolução de 

conflitos na esfera escolar. No Distrito Federal, por exemplo, pouco se conhece sobre ações 

de parceria com as instituições escolares.  

 Ao Estado e à sociedade civil cabe o principal meio de combate à criminalidade, que 

é a participação ativa para a construção de uma sociedade com garantia de educação, 

oportunidades de emprego, infra-estrutura, valores morais sólidos e laços afetivos. Ao invés, 

enfim, de um Direito Penal de emergência, um Direito Penal de garantias e, por sua vez, a 
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instituição escolar, em geral, desconectada e impossibilitada de resolver os problemas sociais 

da sua comunidade escolar, passa e desenvolver uma educação de valores baseada numa 

cultura de paz, capaz de promover significativas mudanças sociais e éticas.  

 A Justiça Restaurativa é vista por doutrinadores da área como uma possibilidade 

ainda recentemente no âmbito jurídico brasileiro bem como sua aplicação na resolução de 

conflitos na esfera escolar. No Distrito Federal, por exemplo, pouco se conhece sobre ações 

de parceria com as instituições escolares.  

 Pelas razões apresentadas, o estudo entre a interface Justiça e Educação constitui-se 

numa prática inovadora, pois além de possuir poucos registros sobre essa prática, não há 

muita literatura publicada sobre essa relação, já que ainda, no Brasil, trata-se de experiências 

“piloto” e, dessa forma, justifica-se a necessidade de pesquisas na área.  

 O objetivo deste trabalho é, portanto, trazer à reflexão o problema da violência e da 

criminalidade no Brasil, apontando a Justiça Restaurativa como um caminho para a resolução 

dos conflitos no ambiente escolar.  

 Mais especificamente, pretende-se identificar, na aplicação da Justiça Restaurativa, 

ações que promovam a redução dos conflitos no ambiente escolar bem como a redução da 

criminalidade e da violência relacionadas às crianças e aos jovens brasileiros e que ajudam a 

construir a paz. 

 Para a realização do estudo foi utilizada a pesquisa exploratória, por meio de leitura e 

análise documental e bibliográfica, utilizando-se de textos de estudiosos e doutrinadores 

consagrados e de material jurídico especializado a respeito do tema. 

 Após esta visão geral do tema e do interesse que ele desperta para a pesquisa, são 

abordados os fundamentos teóricos concernentes à origem, à caracterização e aos 

fundamentos norteadores da Justiça Restaurativa, um estudo comparativo do modelo 

restaurativo com o sistema convencional e um breve histórico da aplicabilidade da Justiça 

Restaurativa em cinco países: Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Colômbia e Argentina. 

Apresenta-se, também, as experiências restaurativas no Brasil, destacando três projetos – 

piloto, desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da 

Justiça – SRJ/MJ e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no 

âmbito da 3ª. Vara da Infância e da Juventude de São Caetano do Sul – SP, da 3ª. Vara da 

Infância e Juventude de Porto Alegre – RS e do Juizado Especial Criminal, localizado no 
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Núcleo Bandeirante – DF. Os dois primeiros direcionados a situações envolvendo crianças e 

adolescentes; o do Distrito Federal destina-se a infrações de menor potencial ofensivo. 

 

2. JUSTIÇA RESTAURATIVA – FUNDAMENTOS TEÓRICOS    

 

2.1. Abordagem conceitual 

 Como uma esperança em meio ao crescimento do clima de insegurança que marca 

não só a sociedade brasileira, mas o mundo contemporâneo, como um todo, diante dos altos 

índices de violência e criminalidade, surge uma nova alternativa à justiça penal: a justiça 

restaurativa. Parece evidenciar-se a necessidade de aprimoramento do sistema de justiça, para 

que a sociedade e o Estado ofereçam não apenas uma resposta monolítica ao crime, mas 

disponham de um sistema mais aberto e com possibilidades de outras respostas que pareçam 

adequadas diante da complexidade do fenômeno criminal.  

 A Justiça Restaurativa tem como objetivo focar as necessidades que as pessoas e 

comunidades têm em face do delito, propondo um procedimento colaborativo e inclusivo, 

baseado na restauração dos traumas e lesões afetos pelo crime, e não simplesmente pela 

punição. Esse modelo de justiça busca, primeiramente, o diálogo, numa concepção 

ressignificada e ampliada da Justiça.  

 Para Zeher (1990) apud Pinto (2005, p. 21), o crime é uma violação nas relações 

entre o infrator, a vítima e  a comunidade, e cumpre à  justiça identificar as necessidades e 

obrigações oriundas dessa violação e do trauma causado e que deve se restaurado. Cabe 

também à Justiça oportunizar e encorajar as pessoas envolvidas a dialogarem e a chegarem a 

um acordo, como sujeitos centrais do processo, fazendo com que as responsabilidades pelo 

cometimento do delito sejam assumidas, as necessidades oriundas da ofensa sejam 

satisfatoriamente atendidas e a cura, um resultado individual e socialmente terapêutico, seja 

alcançada.   

 Scuro Neto (2002) apud Pinto (2005, p. 21-22), pioneiro no Brasil na defesa do 

movimento, oferece relevantes conceitos de justiça restaurativa. Fazer justiça, para ele, do 

ponto de vista restaurativo, significa dar resposta sistemática às  infrações e a suas 

consequências, enfatizando a cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela dignidade ou 
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reputação, destacando a dor, o dano e ofensa e contando para isso com a participação de todos 

os envolvidos na resolução dos conflitos criados por determinados incidentes.  

 MC Cold e Wachtel (2003) apud PINTO (2005, p. 22), do Instituto Internacional de 

Práticas Restaurativas, propõem uma teoria conceitual de justiça que parte de três questões 

chaves: Quem foi prejudicado? Quais as suas necessidades? Como atender a essas 

necessidades?  

 Sustentam os propositores, que a Justiça Restaurativa é um processo colaborativo 

que envolve aqueles afetados diretamente por um crime, chamados de „partes interessadas 

principais‟ para determinar qual a melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão. 

Esses autores, na teoria conceitual proposta, procuram demonstrar que a simples punição não 

considera os fatores emocionais e sociais, e que é fundamental, para as pessoas afetadas pelo 

crime, restaurar o trauma emocional. Afirmam que a justiça restaurativa é capaz de preencher 

essas necessidades emocionais e de relacionamento e é o ponto chave para a obtenção e 

manutenção de uma sociedade saudável.  

 Esse modelo da justiça tem como base valores, procedimentos e resultados definidos, 

e pressupõe a concordância das partes, conforme enunciados na Resolução do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, de 13 de agosto de 2002, apud Scuro Neto (2005, p. 

25-30):   

- Valores: o crime é visto como um ato que afeta a vítima, o próprio autor e a 

comunidade; A justiça criminal é participativa, envolvendo as pessoas e a 

comunidade; comprometimento com a inclusão e a justiça social, gerando conexões e 

responsabilidade pela restauração, numa dimensão social e compartilhada 

coletivamente. Uso alternativo do direito.  

- Procedimentos: envolvimento das partes: vítimas, infratores, pessoas das 

comunidades, ONGs, com decisões compartilhadas, multimensional, colaborativo e 

informal.  

- Resultados: focado nas relações entre as partes, abordando o crime e suas 

consequências; Pedidos de desculpas, reparação, restituição, prestação de serviços 

comunitários; Reparação do trauma moral e dos prejuízos emocionais restauração e 

inclusão; Responsabilização espontânea por parte do infrator; Proporcionalidade e 

razoabilidade das obrigações assumidas no acordo restaurativo; É prioritária a 

reintegração do infrator e da vítima; Paz social com dignidade.  
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- Efeitos para a vítima: a vítima ocupa o centro do processo, com um papel e com 

voz ativa; Tem participação e controle sobre o que se passa; Recebe assistência, 

afeto, restituição de perdas materiais e reparação; Os ganhos são positivos, suprindo-

se as necessidades individuais e coletivas da vítima e comunidade.  

- Efeitos para o infrator: o infrator é visto no seu potencial de responsabilizar-se 

pelos danos e consequências do delito; Participa ativa e diretamente; Interage com a 

vítima e com a comunidade; Tem oportunidade de desculpar-se ao sensibilizar-se 

com o trauma da vítima; É informado sobre os fatos do processo restaurativo e 

contribui para a decisão e das consequências do fato para a vítima e comunidade; 

Fica acessível e se vê envolvido no processo; Supre suas necessidades.   

 Trata-se de um processo consensual, voluntário e relativamente informal, a ter um 

lugar preferencialmente em espaços comunitários, sem o peso de um ritual que se encontra 

nos cenários jurídicos, intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, e podendo ser 

utilizadas técnicas de mediação, conciliação, entre outras.  

 Assim, a Justiça Restaurativa pode ser definida como uma forma complementar do 

sistema tradicional da Justiça Criminal, abordando a questão criminal a partir da perspectiva 

de que o crime é uma violação nas relações entre as pessoas, e por causar um mal à vítima, à 

sociedade e ao próprio autor do delito, todos os envolvidos devem participar do processo de 

restauração de um trauma individual e/ou social.    

 

2.2. Caracterização 

 

 Segundo Van Ness e Strong (2008), os requisitos fundamentais para a caracterização 

da Justiça Restaurativa são:   

- Encontro entre as pessoas envolvidas no conflito e instituições co-responsáveis pelo 

encaminhamento das situações de conflito;  

- Responsabilidade compartilhada por todos os afetados; participação de todos na 

resolução do conflito e na construção de condições de convivência futura e na 

construção coletiva pelas redes secundárias de atendimento;  
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- Reintegração na comunidade daqueles criaram uma situação de ruptura; 

reintegração pelos afetados por um conflito que se sentirem oprimidos, evitando 

revitimizações; políticas inclusivas que evitem a exclusão e marginalização social;  

- Reparação dos danos e atendimento das necessidades de todos os afetados;  

- Transformação das pessoas e da comunidade envolvidas na situação de conflito, de 

modo que haja um compromisso coletivo na participação para enfrentamento de 

mudanças nas ações e nos problemas enfrentados; transformação cultural da 

sociedade, com análise e reflexão de seus valores, bem como reflexão do governo 

quanto aos seus papéis na sua relação com a sociedade;  

- Inclusão e respeito à diversidade cultural e aos problemas que afetam os diferentes 

grupos populacionais. 

 Além das características apresentadas acima, destaca-se outras de grande relevância 

desse modelo de justiça: consenso, confidência, complementariedade, celeridade e baixos 

custos:     

- Consenso: torna-se possível graças à figura do mediador que por meio de seu 

auxílio na comunicação entre os envolvidos, permite-lhe uma negociação mais 

tranquila e um acordo entre todos, no sentido de se respeitar as regras de trato 

pessoal, culminando como efeito de um contrato onde se negociará, quando se tratar 

de bens disponíveis, a melhor forma de reparo do dano;  

- Confidência: as partes mantêm entre si um acordo no qual tudo o que for dito, 

tratado e determinado, durante as negociações, não seja divulgado pelos 

participantes, permitindo, dessa forma, a privacidade de todos os envolvidos, o que 

facilita a resolução do conflito;  

- Complementaridade: quando as partes chegam ao consenso todos são beneficiados. 

O ofendido consegue, na maioria dos casos, uma reparação material além do pedido 

de perdão do ofensor, que por sua vez, é beneficiado no processo tradicional por ter 

sido perdoado pelo ofendido, beneficiando-se das atenuantes da pena;  

- Celeridade: durante as negociações é estabelecido um prazo para que as partes 

cheguem a um consenso, primando-se pelo princípio da simplicidade de atos e das 

formas, o que significa dizer que não há trâmites protelatórios;  
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- Baixos custos: por se tratar de vontade das partes, a negociação se torna mais 

célebre, permitindo ao Estado a não intervenção no curso do processo e, 

consequentemente, uma economia, por evitar o acionamento de um aparato 

administrativo, e as partes interessadas um custo mínimo gasto com a mediação.    

 

2.3. Origem 

 

 A trajetória da Justiça Restaurativa iniciou-se nos anos 80, quando um grupo de 

professores e ativistas começou a debater sobre a viabilidade da mediação entre vítimas e 

infratores, mas somente nos anos 90, em uma conferência sobre processos de Justiça penal na 

Europa, percebeu-se o surgimento desse modelo de justiça. Hoje uma possibilidade de alcance 

mundial. O país pioneiro na introdução do modelo restaurativo na legislação foi a Nova 

Zelândia. Na América Latina, o programa foi experimentado na Argentina, em 1998, 

operando nos Centros de Assistência às Vítimas de Delito e o de Mediação e Conciliação 

Penal. No Canadá, o modelo vem sendo introduzindo na legislação, principalmente na área 

infanto-juvenil, adequando-se à Convenção dos Direitos da Criança da Organização das 

Nações Unidas - ONU, para reintegrar o jovem infrator na comunidade.   

 Muitos países signatários da Organização das Nações Unidas - ONU, após a 

Resolução 2002/12, incorporaram, em seus respectivos estados nacionais, o modelo de Justiça 

Restaurativa que, alicerçada em valores sociais, morais, éticos, políticos e humanos, busca a 

pacificação social e inicia-se pela vítima e infrator, o que vem conquistando mais adeptos 

desse novo modelo de reparação e restauração social.  

 Dessa forma, compreender a existência e a aplicação da Justiça Restaurativa em 

outros países, a exemplo do “Projeto Espere” implantado na Colômbia como um marco no 

surgimento do modelo restaurativo e a Nova Zelândia, que desde 1989 adota a Justiça 

Restaurativa nos tribunais e nas escolas, substituindo as punições disciplinares, são 

fundamentais à sua efetivação no Brasil.  Na justiça Neozelandense, a prática desse modelo 

teve como base os modos de resolução de conflitos da comunidade aborígene – os “maoris”, e 

a partir da adequação requerida, tornou-se o modelo oficial e geral de resposta a atos 

infracionais cometidos por adolescentes.     
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2.4. Princípios Norteadores 

 

 As ações do movimento restaurativo baseiam-se na Declaração de Viena (2000), 

documento em que a Comissão de Justiça Criminal e Prevenção da Organização das Nações 

Unidas - ONU define os principais conceitos e sugere um debate mundial sobre o tema.   

 Nas palavras de Scuro Neto (2000, p. 40-41), os elementos básicos do documento 

norteador da justiça do século XXI, o movimento restaurativo, os programas de justiça 

restaurativa promovem processos ou objetivos restaurativos para atingir resultados 

restaurativos. Devem estar disponíveis em todas as fases do processo legal. Só podem ser 

utilizados com o consentimento livre e voluntário das partes. Recomendam-se consultas 

permanentes entre os administradores dos programas e as autoridades judiciárias, no objetivo 

de desenvolver um entendimento comum acerca do processo restaurativo e de seus resultados, 

difundindo-os e descobrindo maneiras de incorporar a abordagem restaurativa a todas as 

práticas da Justiça Criminal. Os países-membros devem promover pesquisa e avaliar os 

programas, para aquilatar a extensão dos resultados - se os programas representam uma 

alternativa significativa no contexto do processo penal e se propiciam benefícios para todas as 

partes envolvidas, incluindo o próprio sistema de justiça, observando:   

- O resultado restaurativo: acordo obtido como resultado de processo restaurativo: 

restituição, serviço à comunidade, ação para reparar o dano e reintegrar 

vítima/infrator. Deve ser obtido de modo voluntário pelas partes e conter obrigações 

razoáveis e equitativas;  

- O processo restaurativo: os atores envolvidos (vítima, infrator, comunidade) 

participam ativamente na resolução do problema/conflito criado pelo incidente. São 

exemplos de processo restaurativo a mediação e as câmaras restaurativas. Na 

impossibilidade de aplicar e obter processos/resultados restaurativos, as autoridades 

devem fazer de tudo para estimular o infrator a assumir responsabilidade em relação 

às pessoas e grupos afetados, reintegrando vítima e infrator no seio da comunidade;  

- As partes: vítima, infrator ou membros da comunidade atingidos por um incidente e 

envolvidos no processo restaurativo. A condição básica de participação é o 

conhecimento dos aspectos fundamentais do caso (incidente). A participação no 

processo não deve servir como admissão de culpa no processo legal; disparidades 
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óbvias em termos de idade, maturidade e capacidade intelectual dos participantes 

devem ser levadas também em consideração;  

- As condições de implementação: devem ser estabelecidos, inclusive por via 

legislativa, padrões e diretrizes legais para a implementação dos programas 

restaurativos, bem como para qualificação, treinamento, avaliação e credenciamento 

de mediadores, administração dos programas, níveis de competência e padrões 

éticos, salvaguardas e garantias individuais. Obrigações assumidas na base de 

acordos obtidos por meio de programas restaurativos devem ter força de decisão 

judicial e abreviar a ação legal em relação aos mesmos fatos. Do mesmo modo, 

quando não houver acordo entre as partes, o procedimento judicial convencional 

deverá ser retomado sem demora. Falta ou incapacidade de cumprir os termos do 

acordo não deve ser usada como justificativa para penas mais severas;  

- Os mediadores: devem conhecer os hábitos e os princípios éticos das comunidades 

envolvidas, ter discernimento e capacidades interpessoais para conduzir o processo 

restaurativo. Devem providenciar ambiente seguro e apropriado para a realização do 

processo restaurativo, cumprir sua missão de forma imparcial, com base nos fatos e 

tendo em vista as necessidades e aspirações das partes. Devem respeitar a dignidade 

dos participantes e garantir o respeito mútuo das partes. Os mediadores recebem 

treinamento adequado antes de assumir suas responsabilidades e, mesmo depois de 

credenciados por entidade reconhecida, devem continuar se aprimorando durante 

todo o tempo que exercem a função. O objetivo do treinamento é desenvolver 

capacidades de resolução de conflitos, habilidade de considerar pontos de vista em 

conflito, em particular de vítimas e infratores, propiciar conhecimentos básicos 

acerca do sistema de justiça, processo legal e do próprio processo restaurativo.    

 

2.5. Valores 

 

 A visão e a prática da Justiça Restaurativa são formadas por diversos valores 

fundamentais que distinguem a justiça restaurativa de outras abordagens de justiça para a 

resolução de conflitos, parafraseando Marshall, Boyack e Bowen (2005), são eles:   
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- Participação: vítimas, infrator e suas comunidades de interesse – devem ser, no 

processo, os principais oradores e tomadores de decisão, ao invés de profissionais 

treinados representando os interesses do Estado;  

- Respeito: todos os seres humanos têm valor igual e inerente, independente de suas 

ações, boas ou más, ou de sua raça, cultura, gênero, orientação sexual, idade, credo e 

status social. Todos, portanto, são dignos de respeito nos ambientes da justiça 

restaurativa;  

- Honestidade: a fala honesta é essencial para se fazer justiça. Na justiça restaurativa, 

a verdade produz mais que a elucidação dos fatos e o estabelecimento da culpa 

dentro dos parâmetros estritamente legais; ela requer que as pessoas falem aberta e 

honestamente sobre sua experiência relativa à transgressão, seus sentimentos e 

responsabilidades morais;  

- Humildade: a justiça restaurativa aceita as falhas e a vulnerabilidade comuns a 

todos os seres humanos. A humildade para reconhecer esta condição humana 

universal capacita vítimas e infratores a descobrir que eles têm mais em comum 

como seres humanos frágeis e defeituosos do que o que os divide em vítima e 

infrator;  

- Interconexão: enquanto enfatiza a liberdade individual e a responsabilidade, a 

justiça restaurativa reconhece os laços comunais que unem a vítima e o infrator. 

Ambos são membros valorosos da sociedade, na qual todas as pessoas estão 

interligadas por uma rede de relacionamento. Vítima e infrator são unidos por sua 

participação compartilhada no evento criminal e, sob certos aspectos, eles detêm a 

chave para a recuperação mútua. O caráter social do crime faz do processo 

comunitário o cenário ideal para tratar as consequências (e as causas) da transgressão 

e traçar um caminho restaurativo para frente;   

- Responsabilidade: quando uma pessoa, deliberadamente causa um dano à outra, o 

infrator tem obrigação moral de aceitar a responsabilidade pelo ato e por atenuar as 

consequências. Os infratores demonstram aceitação desta obrigação, expressando 

remorso por suas ações, através da reparação dos prejuízos e talvez até buscando o 

perdão daqueles a quem eles trataram com desrespeito. Esta resposta do infrator pode 

preparar o caminho para que ocorra a reconciliação;  
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- Empoderamento: Todo ser humano requer um grau de autodeterminação e 

autonomia em suas vidas. O crime rouba este poder das vítimas, já que outra pessoa 

exerceu controle sobre elas sem seu consentimento. A Justiça restaurativa devolve os 

poderes a estas vítimas, dando-lhes um papel ativo para determinar quais são as suas 

necessidades e como estas devem ser satisfeitas. Isto também dá poder aos infratores 

de responsabilizar-se por suas ofensas, fazer o possível para remediar o dano que 

causaram e iniciar um processo de reabilitação e reintegração;  

- Esperança: Não importa a intensidade do delito, é sempre possível para a 

comunidade responder, de maneira a emprestar forças a quem está sofrendo, e isso 

promove a cura e a mudança. A Justiça Restaurativa alimenta esperanças – a 

esperança de cura para as vítimas, a esperança de mudança para os infratores e a 

esperança de maior para a civilidade para a sociedade. Não procura, simplesmente, 

penalizar ações criminais passadas, mas abordar as necessidades presentes e equipar 

para a vida futura.  

 

3. JUSTIÇA RESTAURATIVA  E JUSTIÇA RETRIBUTIVA 

 

 A Justiça Restaurativa, conforme Zeher (1990) apud Pinto (2005), representa um 

conjunto de iniciativas que visam estabelecer uma mudança paradigmática na maneira de lidar 

com atos caracterizados como crimes em três grandes âmbitos:   

1) No fundamento do sistema criminal, a partir de uma revisão histórico-crítica, de 

modo como são compreendidos os conflitos entre as pessoas e grupos sociais e o 

papel do Estado diante a essas situações;  

2) No modo da resolução dos conflitos e no reconhecimento do direito de cada 

pessoa e de cada grupo envolvidos (direta ou indiretamente), inclusive o Estado;  

3) Na compreensão dos objetivos pretendidos com a resolução dos conflitos, 

considerando os impactos causados tanto na a vítima como no ofensor e na sociedade 

como um todo, representada pelo estado.   



161 

 

 O seu surgimento deve-se a uma contraposição à justiça tradicional, ainda corrente, 

baseada em concepções retributivas ou reabilitadoras realizadas em três grandes campos: no 

modo de entendimento do crime, da responsabilidade e da própria justiça.  

 São muitas as diferenças entre a justiça restaurativa e a retributiva, por isso a seguir 

serão apresentadas algumas contraposições observadas, na atualidade, quanto às suas 

aplicabilidades:   

- Quanto ao crime: Na Justiça Retributiva entende-se que o crime é uma ofensa ao 

Estado e ao indivíduo em particular; Na Justiça Restaurativa, o crime é uma ofensa 

antes de tudo ao indivíduo, porém leva em consideração a repercussão do ato danoso 

à sociedade;  

- Quanto aos procedimentos contra o ofensor: Na Justiça Retributiva formaliza-se um 

processo contra o infrator (réu) onde numa relação triangular – o juiz, o Ministério 

Público e o advogado de defesa ou defensor público - participam a acusação, defesa e 

sentença, sem a participação da vítima e réu, atuando diretamente na defesa ou 

acusação, ou seja, o Estado tenta provar a culpa e punir o acusado, enquanto que a 

defesa tenta inocentá-lo, vencendo quem tiver a melhor prova ou a melhor 

argumentação; Na Justiça Restaurativa, o conflito é resolvido através de reunião dos 

diretamente e indiretamente envolvidos (vítima, ofensor e comunidade) que deverão 

chegar a um consenso, com o auxílio de um conciliador que conduz os trabalhos, 

buscando a melhor forma de reparação dos danos causados com o delito;  

- Quanto ao processo: Na Justiça Retributiva não se discute o dolo, prova-se a culpa 

e a autoria; não há preocupação com o futuro do ofensor em relação à sua 

reincidência, ou com o dano que este poderá causar a sociedade no futuro; Já na 

Justiça Restaurativa, por se encontrarem frente a frente, o ofensor e a vítima 

discutem suas expectativas ante o ato cometido, buscando a conscientização da 

profundidade do dano causado não só a vítima, mas também a sociedade, e a partir 

daí poder-se chegar a uma solução definitiva do conflito, com uma perspectiva 

voltada para a não reincidência;  

- Quanto à finalidade: Enquanto a Justiça Retributiva procura comprovar a culpa do 

ofensor através dos atos praticados, Justiça Restaurativa procura resolver o problema 

causado pelo ato praticado, visando corrigir o que o ocasionou e a não reincidência 

no futuro;  
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- Quanto à forma de punição e prevenção da reincidência do infrator: Na Justiça 

Retributiva, para punir e prevenir a reincidência, o infrator é submetido à prisão, 

através de ato persecutório do estado, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, 

durante o período prisional; Para a Justiça Restaurativa inexiste a punição prisional, 

pois o conflito é resolvido de comum acordo entre as partes, as quais chegam a um 

consenso sobre qual a melhor medida a ser tomada em razão do delito cometido. 

Objetiva também, conscientizar o infrator no sentido de se evitar novas infrações;    

- Participação na resolução do conflito: Enquanto na Justiça Retributiva somente o 

Estado pode definir qual punição aplicar ao infrator do delito, não sendo admitida a 

participação da comunidade ou sociedade na dosimetria da pena, na Justiça 

Restaurativa há efetiva participação da comunidade ou sociedade, que decide, 

conjuntamente, com a vítima e o infrator, uma solução pacífica para o delito e a 

prevenção de reincidência.   

 

4. APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA    

 

4.1. Justiça Restaurativa em Nova Zelândia 

 

 O modelo restaurativo Neo-zeolandês visava, inicialmente, recuperar jovens 

infratores e reinseri-los em seu meio social de forma que a sociedade fosse envolvida em todo 

o processo de readaptação. Os excelentes resultados obtidos levaram a sua adoção para os 

adultos.  

 O modelo é desenvolvido por meio de encontros restaurativos denominados family 

groupconferences. Quando os envolvidos são adultos o foco principal é a vítima que, 

voluntariamente, participa do encontro com o seu ofensor. O escopo principal é a obtenção de 

resultados que atendam a vítima e o ofensor sem distinção. A reconciliação deve buscar a 

reintegração do agente infrator no seu meio social, de modo que a vítima e a coletividade 

sintam-se seguras a não ocorram rotulações tanto no aspecto vítima com infrator.    

 

4.2.Justiça Restaurativa na Inglaterra 
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 Assim como a Nova Zelândia, percebendo que o modelo retributivo aplicado não 

atendia à sua realidade social e penal, implementa novos modelos de pacificação social, entre 

eles a Justiça Restaurativa, que nesse país compreende crimes de qualquer natureza e visa não 

somente a reparação material, mas busca reparar os relacionamentos e a confiança rompidos. 

A vítima é que determina as possibilidades de perdão e de reparação e tanto as partes 

envolvidas como a comunidade devem estar comprometidas com o resultado obtido.  

 Para as autoridades inglesas, a Justiça Restaurativa apresenta-se como mais um 

mecanismo de controle à criminalidade e, apesar de não terem dados ainda consideráveis que 

revelem os índices de criminalidade no país, alguns indicadores tais como escolaridade e 

desestabilização social e familiar demonstram que, na Inglaterra, os fatores estão aliados a 

aspectos sociais.  

 É importante ressaltar que o modelo restaurativo aplicado nos países mencionados, 

não é substitutivo da Justiça Retributiva, mas um mecanismo que visa à composição e à 

restauração diante da situação apresentada em caso in concreto, ou seja, vítima e ofensor têm 

a liberdade de solucionar seus conflitos auxiliados pela estrutura estatal, que não se utilizará 

dos mecanismos retributivos para resolver o problema. 

 

4.3.Justiça Restaurativa no Canadá 

 

 O modelo aplicado no Canadá confunde-se com o surgimento da justiça restaurativa 

visto que decorre de práticas restauradouras entre comunidades religiosas, tendo como base a 

fé, a tradição bíblica e a noção de justiça.  

 A justiça restaurativa no Canadá está alicerça em quatro princípios fundamentais: 

Alteração; Inclusão; Reintegração e Encontro.  

 Outros princípios também fazem parte do modelo desenvolvido nesse país, tais 

como: reconhecimento que a criminalidade é nociva para as relações pessoais e sociais; 

reconhecimento que o crime é uma violação de uma pessoa para outra; reconhecimento de 

que a comunidade é facilitadora no processo de reparação; reconhecimento que a solução está 
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no foco do problema e na restauração da harmonia e que a comunidade é  facilitadora no 

processo de reparação.   

 Para Ferrajoli (1995), a justiça canadense atende ao princípio da legalidade e 

demonstra que o ato da instituição estatal, para atender os direitos garantidos em sua 

constituição, representa a funcionalidade e o direcionamento para o cumprimento das leis. 

Agora, compreendendo também, a Resolução 2002/12 da Organização das Nações Unidas – 

ONU.    

 

4.4.Justiça Restaurativa na América Latina 

 

 Na América Latina, a adoção do modelo restaurativo é de caráter gerencial, ou seja, 

os Estados, na sua maioria, buscam solucionar os problemas do sistema jurídico da sua região 

por considerar que o modelo retributivo é ineficaz, moroso e, muitas vezes, inacessível 

(SCURO NETO, 2005, p. 226). Na Colômbia, por exemplo, o índice de processos 

acumulados entre a primeira e segunda instância, em 1994, era de aproximadamente 3 a 4 

anos, ou seja, para concluir o trabalho, o judiciário levaria mais 9 anos aproximadamente.  

 Com referência à América Latina serão abordados neste estudo somente os países: 

Colômbia e a Argentina e, em capítulo específico, o Brasil.    

 

4.4.1. Justiça Restaurativa na Colômbia    

 

 Com a aplicação do modelo restaurativo e de adoção de medidas que desafogassem a 

justiça na solução de conflitos, a Colômbia passa a ser considerada um dos países que buscam 

a composição social pelos modelos pacificadores, sem exclusão do modelo tradicional de 

justiça.  

 Os legisladores colombianos desenvolveram mecanismos objetivando agilizar os 

processos, inicialmente, outorgando competências jurisdicionais a organismos administrativos 

como as Casas de Justiça (criada com apoio de entidades internacionais e do governo dos 

Estados Unidas), agregando as autoridades que aplicavam justiça extrajudicialmente 
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(defensores públicos de família, agentes da polícia, advogados). Em seguida, buscou diminuir 

os entraves com as contratações de altos salários e bonificações; conscientizar a sociedade 

para não ficar à espera do Estado e colaborar com a morosidade existente e, por último, 

ampliou vias comunitárias, implantando o modelo restaurativo e outros para a solução dos 

conflitos (SCURO NETO, 2005, p. 235).  

 Com mais de 40 milhões de habitantes, a Colômbia é um dos países mais populosos 

da América Latina e de baixo crescimento econômico, registrando desigualdades sociais e 

econômicas, tendo em vista que cerca de 50% das terras pertencem a 1% dos colombianos, e a 

guerra civil, que dura aproximadamente 40 anos, agrava ainda mais a situação.  

 O modelo restaurativo aplicado nesse país procura a solução dos conflitos no próprio 

meio social da vítima e do ofensor, tendo como princípios o perdão e a reconciliação, base 

princípio-lógica do projeto ESPERE – Escola do Perdão e Reconciliação, que busca prover a 

comunidade das necessidades sociais, religiosas, culturais e políticas por meio de 

organizações locais que desejam erradicar as dificuldades de convivência social. Funcionando 

universidades, com psicólogos e psiquiatras para discutir os conflitos e promover a 

reconciliação entre as pessoas. O padre Leonel Narváez é responsável por mostrar os 

fundamentos do perdão para a paz a fim de desarmar mãos e linguagens. Nas FARC (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia) em grupos paramilitares trabalha-se no 

desarmamento e reintegração social de jovens guerrilheiros.    

 

4.4.2. Justiça Restaurativa na Argentina    

 

 Para resolver os conflitos e erradicar a criminalidade existente no país, a Argentina, 

igualmente aos outros países mencionados, busca novos mecanismos de pacificação social, 

implantando em 1996, pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o Poder Executivo, o 

Plano Nacional de Mediação.  

 O Plano Nacional de Mediação alcança diversos setores da população. As ações são 

desenvolvidas nas escolas e nas comunidades onde se oferece serviço de mediação no âmbito 

das organizações não governamentais e privadas.  

 Os novos modelos de pacificação são significativos na Argentina. A mediação e a 

conciliação se tornam parte integrante do sistema judiciário e os dados, quando da 
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implantação do Plano Nacional de Mediação, foram determinantes para a manutenção e 

implementação de novos modelos alternativos de pacificação. Das reclamações que deram 

entradas nas varas cíveis, 27% foram resolvidas, 31% nas varas comerciais e 28% nas federais 

(SCURO NETO, 2005, p.236).  

 Segundo Cunha (1999), com a nova Lei de Mediação, a Argentina passa a atender 

uma tendência universal, no sentido de que ocorra na atividade jurisdicional, uma audiência 

prévia de conciliação perante o juiz togado, envidando esforços na consecução do propósito 

de soluções dos litígios através da conciliação.  

 O modelo argentino, como se observa na afirmação de Cunha (1999, p.1214) atinge 

os objetivos quanto à aplicação dos modelos de pacificação social que se fundamentam na 

ideologia de “sistema de justiça eficiente”, trabalhados por agências como a Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional - USAID e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, voltadas para países em desenvolvimento, que 

visam propiciar uma justiça sem litigiosidade e tenham insuficiência de recursos para 

desenvolver programas que possibilitem o acesso a procedimentos eficientes e com menor 

custo.  

 

5. ORIGEM, IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

NO BRASIL    

 

 As discussões e movimentos pela Justiça Restaurativa no Brasil efetivamente 

surgiram em nosso país em 2004 e foram conduzidos fortemente por Pedro Scuro Neto. Mais 

especificamente, a Justiça Restaurativa começou a ganhar maior visibilidade quando da 

realização do I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, em 2005, mediante um 

documento intitulado Carta de Araçatuba, que, posteriormente, foi ratificado na Conferência 

Internacional Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, realizada 

em Brasília, no documento intitulado Carta de Brasília, num marco para o sistema restaurativo 

no Brasil (SALIBA, 2009, p. 149) e, em 17 de agosto de 2007, foi fundado o Instituto 

Brasileiro da Justiça Restaurativa – IBJR, que assume a missão de difundir as práticas 

restaurativas no país.  
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 Na Carta de Araçatuba, conforme Aguiar (2009), foram explicitados os princípios 

construídos para serem orientadores das práticas restaurativas. Entretanto, no Brasil, a Justiça 

Restaurativa ainda não está reconhecida formalmente na Justiça brasileira, todavia, tramita na 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 7006/2006 que visa incluir legalmente a Justiça 

Restaurativa no sistema de justiça, conforme já realizada por países como Nova Zelândia, 

Canadá, Argentina e Colômbia.  

 O Projeto de Lei mencionado prevê as condições de validade de acordos obtidos em 

mediações penais e preceitua expressa autorização às práticas restaurativas na abordagem de 

crimes e contravenções penais de menor potencial ofensivo, com caráter complementar e 

voluntário. Isto porque a conciliação tradicional não estabelece ambiente necessário e 

suficiente à restauração das relações interpessoais e comunitárias entre ofensor e vítima 

(VASCONCELOS, 2008, p. 49).  

 No Brasil, o projeto-piloto, desenvolvido pela Secretaria da Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça e apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNUD está em andamento desde 2005 em três diferentes regiões brasileiras: Porto Alegre - 

RS, onde o modelo de justiça está sendo implantado no juízo de execuções de medidas sócio-

educativas, na área de infância e juventude. No Distrito Federal, na região administrativa do 

Núcleo Bandeirante, onde o alvo é o juizado especial criminal, e em São Caetano do Sul – SP, 

implantado nas escolas por meio de câmaras ou círculos restaurativos, no sentido que 

reduzam o número de conflitos ao judiciário. 

 

5.1.Os projetos-piloto da Justiça Restaurativa no Brasil 

 

 A primeira experiência no Brasil com o modelo restaurativo foi o “Projeto Jundiaí: 

viver e crescer em segurança”, em 1999, inserido em um programa de pesquisa sobre 

prevenção da desordem, violência e criminalidade nas escolas públicas. Segundo Scuro Neto 

(2008), responsável por elaborar a proposta do projeto, o objetivo do projeto era testar um 

programa preventivo, visando estabelecer a capacidade de auto-regulação de conduta pelos 

próprios alunos, por meio de normas e expectativas claras, condições adequadas de segurança 

e encorajamento à família a estabelecerem disciplina e vínculos sociais consistentes.  



168 

 

 O projeto foi desenvolvido em parceria entre o Centro Talcott de Direito e Justiça, o 

Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG e a Coordenadoria de Ensino do Município 

de Jundiaí, contando com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e encerrou suas 

atividades em 2000, deixando experiências significativas no contexto escolar, como as 

“câmaras restaurativas”. Ainda segundo o autor, as câmaras eram encontros diretos entre a 

vítima e apoiadores, de um lado, e o ofensor e seus respectivos auxiliares, de outro, contando 

sempre com a presença de um coordenador. Os participantes relatavam os acontecimentos a 

partir de seu ponto de vista. Ao final, redigia-se um termo que era assinado por todos os 

envolvidos, que poderia incluir desde um pedido de desculpas ao ressarcimento de danos ou 

mesmo o compromisso de o ato não se repetir ou de ter um comportamento adequado.  

 A partir do Projeto Jundiaí sugiram outras iniciativas, mas somente em 2004, com o 

projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça”, desenvolvido pela 

Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça com o apoio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, é que dá início ações mais representativas 

da justiça restaurativa no Brasil. Para a aplicação do projeto foram escolhidos três projetos-

piloto, mencionados anteriormente, nas seguintes localidades: Estado de São Paulo, associado 

à Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Caetano do Sul, em Porto Alegre, na 3ª. 

Vara da Infância e Juventude e no Distrito Federal, no Juizado Especial Criminal do Núcleo 

Bandeirante.  

 Com base no projeto do Ministério da Justiça foram implementados “núcleos” de 

justiça restaurativa em vários estados brasileiros, em  parceira com  associações de classe 

ligadas à justiça: promotores, juízes entre outros.  

 Segundo Faria (1998), no âmbito da reforma do judiciário, discutiu-se muito sobre a 

sua função social, com demandas por uma justiça mais participativa; fortalecimento da 

dimensão de respeito aos direitos humanos e de uma justiça que garanta os direitos sociais; 

amplo acesso ao direito e à construção das bases interpretativas do direito, sobretudo os 

direitos sociais da população.  

 É justamente essa preocupação com os direitos humanos das pessoas envolvidas em 

conflitos que a reforma do judiciário enfatiza o seu papel de democratização (BOBEIO, 1992, 

p. 102). Uma democratização que vai além da universalização dos direitos políticos, uma 

democratização para a universalização dos direitos sociais, econômico, culturais e ambientais.  
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 A partir desse contexto, em 2005, a Justiça Restaurativa começa a fazer parte da 

realidade brasileira como se pode observar, a seguir, em um breve histórico da implantação e 

desenvolvimento desses três projetos-piloto. 

 

5.1.1. O projeto de São Caetano do Sul – SP    

 

 A implementação da Justiça Restaurativa em São Caetano do Sul representa um 

esforço na construção de um modelo socialmente democrático de resolução de conflitos, 

marcado por um forte envolvimento comunitário e pautado na responsabilidade ativa e cidadã 

das comunidades escolares em que está inserido. O projeto tem com base a parceria entre 

justiça, educação e comunidade, para a construção de espaços de resolução de conflitos. 

Atualmente em movimento, busca aperfeiçoar-se ao mesmo tempo em que busca aperfeiçoar 

a realidade onde se insere.  

 Na primeira fase, o foco eram as escolas e os adolescentes em conflito com a lei, da 

rede estadual de ensino. O projeto “Justiça e Educação: parceira para a cidadania” tinha como 

objetivo geral: construir e sedimentar em São Caetano do Sul um modelo de programa de 

Justiça Restaurativa e Comunitária para lidar com os conflitos envolvendo crianças, 

adolescentes, suas famílias e comunidades em espaços diversificados, institucionais ou não. 

Objetivava especificamente:   

- A resolução de conflitos de modo preventivo nas escolas, evitando seu 

encaminhamento à justiça, já que as demandas provinham das escolas;  

- A resolução de conflitos caracterizados como atos infracionais e não  relacionados à 

comunidade escolar;  

- O fortalecimento de redes comunitárias voltadas a assegurar os direitos da Infância 

e Juventude, para que pudessem atuar de forma articulada, no atendimento às 

necessidades desses e suas famílias, identificadas, principalmente, por meio das 

escolas.   

 Num segundo momento, tendo em vista os bons resultados da aplicação do Projeto, 

chegou-se à conclusão de que além dos círculos sob a responsabilidade das escolas e do 

Fórum, era importante ampliar as ações para um segundo piloto na comarca denominado 



170 

 

“Restaurando justiça na família e na vizinhança: Justiça Restaurativa e Comunitária no bairro 

Nova Gerty”, isso por que a análise do processo revelava que as escolas estavam se 

mostrando efetivamente adequadas na prevenção dos conflitos internos de seus alunos.  

 No entanto, nesse processo de aprendizagem institucional, as escolas conseguiam 

atender, no máximo, por via restaurativa, à sua realidade interna. As mudanças educacionais 

demandas pela justiça restaurativa levam tempo; São requeridas mudanças organizacionais e 

pedagógicas, além disso, os conflitos por que passam crianças e adolescentes têm forte apelo 

familiar e comunitário.   

 Outro aspecto analisado resultou na necessidade de novas mediações/técnicas para 

facilitar os encontros restaurativos. Escolas e Fórum utilizavam uma mesma técnica em 

contextos diferentes, dificultando, muitas vezes, a abordagem do problema.  

 O modelo sul-africano Zwelethemba, aplicado nesse segundo movimento, ao 

administrar a situação de conflito ou violência tinha com base a mudança coletiva, ou seja, as 

necessidades individuais ficam em segundo plano, não é trabalhado “o meu problema” ou o 

“seu problema”, mas: “temos uma situação de violência como problema”.  

 Os círculos comunitários da Nova Gerty – um dos bairros mais violentos de São 

Caetano do Sul/SP - visavam, inicialmente, atender conflitos domésticos e da vizinha, numa 

parceria com a Guarda Municipal, Política Militar e o Programa de Saúde e Família, mas, 

gradativamente, passou a tender também conflitos que ocorriam na rua ou conflitos entre 

jovens e seus familiares ou ainda entre jovens, ocorridos nas escolas particulares ou 

municipais não participando do Projeto Justiça e Educação: parceria pela cidadania.  

 Na terceira etapa do projeto, a equipe de São Caetano se preparou para contribuir no 

delineamento de uma política nacional de implementação da Justiça Restaurativa no país. 

Observou-se também há necessidade de uma preparação mais sistemática de todos os 

envolvidos na rede de atendimento e de proteção aos direitos da criança e adolescentes como 

diretores de escolas, assistentes sociais, policiais, agentes de saúde entre outros, pontuando 

basicamente dois delineamentos:     

- Maior opção de técnicas restaurativas, levando em consideração a facilidade de 

aprendizagem e de disseminação; adequação de técnicas restaurativas a contextos 

institucionais específicos, aos tipos de conflito e de relação das pessoas neles 

envolvidas;  
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- Maior complementaridade entre as diversas instâncias (escolar, comunitária, 

jurídica) de resolução de conflitos e técnicas utilizadas com fluxos de procedimentos 

melhor definidos em cada instância.   

 O Projeto Justiça e Educação: parceria para a cidadania foi objeto de reconhecimento 

pelo Ministério da Educação com repasses de verbas para a sua continuidade e implantação 

em outras escolas, por outros estados brasileiros e divulgação dos resultados no exterior 

(Nova Zelândia, Eslováquia, Holanda). 

 

5.1.2. O projeto de Porto Alegre – RS    

 

 A implementação das práticas restaurativas em Porto Alegre faz parte de um plano 

mais abrangente denominado: Justiça para o Século 21, que consiste num piloto objetivando a 

adaptação, sistematização e incorporação institucional dos procedimentos, valores e ideias 

sobre a Justiça Restaurativa.  

 Implantado em 2005, o Projeto contou com a parceria da Associação dos Juízes do 

Rio Grande do Sul e apoio da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a 

cultura - UNESCO e da Rede Globo, por meio do Projeto Criança Esperança, além da 

parceria com o Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- PNUD. Tem como foco principal situações problemáticas envolvendo jovens, como no 

Projeto de São Caetano do Sul;  

 O Projeto Justiça para o século 21 tem suas raízes em um percurso de aprendizagem 

histórica sobre a Justiça Restaurativa e busca disseminar a metodologia da Justiça 

Restaurativa para os Sistemas de Justiça e escolas,  objetivando divulgar e ampliar as práticas 

restaurativas na resolução de conflitos em escolas, ONGs, comunidades e Sistemas de Justiça 

de Infância e da Juventude como estratégia de enfrentamento e prevenção à violência em 

Porto Alegre (BRANCHER e AGUINSKY, 2007, p. 14).  

 Não há, segundo Brancher (2009), a mesma simbiose entre o Judiciário e o Sistema 

escolar no Projeto de Porto Alegre como ocorre em São Caetano do Sul. Além disso, segundo 

o autor, no âmbito da 3ª. Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre – instância 

responsável pela execução das medidas socioeducativas no programa de justiça tradicional – a 
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aplicação da Justiça Restaurativa fica restrita às situações que envolvam fatos formalizados e 

classificados como infracionais.  

 A execução do projeto se divide em três etapas:    

1ª) pré-círculo: preparação para o encontro dos participantes;  

2ª) círculo: realização do encontro;  

3ª) pós-círculo: acompanhamento.   

 Os atos infracionários praticados por adolescentes que participaram dos 

procedimentos restaurativos no primeiro ano foram distribuídos entre roubo, furto, dano e 

lesões corporais, a maioria matriculada no sistema de ensino formal, com idade de 14 a 17, 

sendo a maior parte do sexo masculino (BRANCHER; AGUINSKI, 2007, p. 67-68).  

 No âmbito escolar, as iniciativas do Projeto Justiça para o século 21 visavam à 

sensibilização, difusão e capacitação dos agentes, sendo as próprias escolas responsáveis pela 

realização de seus círculos restaurativos, sem a interferência do Judiciário. O objetivo era 

evitar a judicialização de situações como agressões físicas entre alunos, agressões verbais, 

bullying, descriminação e mesmo a manutenção de um ambiente equilibrado e sem violência.  

 Vale ressaltar que não há na legislação brasileira dispositivos com práticas 

totalmente restaurativas. Existem, contudo, determinados diplomas legais os quais podem ser 

utilizados para sua implementação, ainda que parcial. De acordo com Scuro Neto (2000), um 

programa efetivo de Justiça Restaurativa requer que sejam estabelecidos, por via legislativa, 

padrões e diretrizes legais para a implementação dos programas restaurativos, bem como para 

a qualificação, treinamento, avaliação e credenciamento de mediadores, administração dos 

programas, níveis de competência e padrões éticos, salvaguardas e garantias individuais, 

tendo como pressuposto fundamental – o consenso, pois as práticas restaurativas pressupõem 

um acordo livre e plenamente consciente entre as partes envolvidas. Sem esse consenso, não 

haverá alternativa a não ser recorrer ao procedimento tradicional.  

 Nesse contexto, destaca-se que os países que adotaram práticas restaurativas têm 

mostrado serem elas extremamente eficazes no trato de adolescentes infratores. No Brasil, as 

Leis dos Juizados Especiais, 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 

2001, trazem em seu bojo uma proposta de conciliação. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), que, além de outras coisas, trata dos fatos 

criminosos que são praticados por adolescentes e, por consequência, tidos como atos 
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infracionais, pode servir, também, de referencial para as práticas restaurativas, como se pode 

observar nos artigos arrolados a seguir.   

Art.101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas: I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; III – matrícula e freqüência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em 

programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; VII – abrigo em entidade; VIII – colocação 

em família substituta. Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e 

excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade. 

Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão 

acompanhadas da regularização do registro civil. § 1º. Verificada a 

inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança 

ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis. Mediante 

requisição da autoridade judiciária. § 2º. Os registros e certidões 

necessárias à regularização de que trata este artigo são isentos de 

multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. [...]  

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I – 

advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de 

serviços à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em 

regime de semi-liberdade; VI – internação em estabelecimento 

educacional; VII – qualquer uma das  previstas no art. 101, I a VI. § 

1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 

capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. § 

2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a 

prestação de trabalho forçado. § 3º. Os adolescentes portadores de 
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doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições.  

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.  

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incs. II a VI do art. 

112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da 

materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos 

termos do art. 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada 

sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da 

autoria. [...]  

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de 

ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder 

a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às 

circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como 

à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no 

ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão 

da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou 

extinção do processo.  

Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento 

ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de 

antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer 

das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-

liberdade e a internação.  

Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista 

judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do 

adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público. 

[...]  

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a 

remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo 

fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão 

conclusos à autoridade judiciária para homologação. § 1º. 

Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária 

determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. § 2º. 
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Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao 

Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este 

oferecerá representação, designará outro membro do Ministério 

Público para apresenta-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, 

que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. [...]  

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a 

autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar 

opinião de profissional qualificado.   

 Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, mencionado acima, Pisck (2010, p. 

5) observa que há várias formas alternativas de resolução de conflitos previstas na 

Constituição brasileira de 1988, que já no seu preâmbulo destaca:   

 A Justiça como um dos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada no comprometimento com a solução pacífica dos conflitos, 

salvaguardando o exercício dos direitos individuais e coletivos e suas garantias. A República 

Federativa brasileira, constituída em  Estado Democrático de direito, erigiu, dentre seus 

pilares fundamentais, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Verificamos que o aludido 

Diploma Constitucional deu um passo marcante na história do Judiciário, ao traçar e imprimir 

as balizas de instrumentos eficientes e eficazes para o exercício democrático da cidadania - os 

meios alternativos de solução de litígios.   

 Segundo doutrinadores da legislação penal brasileira, o movimento restaurativo não 

prescinde de alteração legislativa, já se podendo verificar alguns países que instituíram leis 

regulamentando o procedimento como direito das partes. É o caso de Portugal, com a Lei 

27/2007, de 12 de junho de 2007, da Colômbia, com a sua inserção no art. 250, da 

Constituição e no art. 518 e seguintes, do novo Código de Processo Penal, e da Nova 

Zelândia, que desde 1989 tem lei especifica que regulamenta a prática restaurativa.  

 No Brasil, conta-se com a Constituição e com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ambos já mencionados, a Lei dos Juizados Especiais Estaduais (9.0999/1975) e 

o Projeto de Lei 7.000/2005, de autoria do Instituto de Direito Internacional e Comparado de 

Brasília - IDCB, este ainda em tramitação noCongresso Nacional, como portas de entrada 

para a consolidação da Justiça Restaurativa no Brasil. 
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6. IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO 

DISTRITO FEDERAL – BREVE ANÁLISE    

 

 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, interessado nos 

novos modelos de solução de conflitos penais implantados com êxito em diversos países, e 

estimulado pela Resolução nº 12 da Organização das Nações Unidas, publicou em 2004, a 

Portaria Conjunta nº 15, por meio da qual instituiu, no seu art. 1º, uma Comissão para o 

estudo da adaptabilidade da Justiça Restaurativa à Justiça do Distrito Federal e o 

desenvolvimento de ações para implantação de um projeto piloto na comunidade do Núcleo 

Bandeirante.  

 O Projeto Piloto começou a funcionar no ano de 2005, no âmbito dos Juizados 

Especiais de Competência Geral do Fórum do Núcleo Bandeirante, com aplicação nos 

processos criminais referentes às infrações de menor potencial ofensivo, portanto, passíveis de 

composição civil e de transação penal.   

 Em 2006, mediante a publicação da Portaria Conjunta nº 52, o Programa Justiça 

Restaurativa tornou-se um serviço vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios, tendo como objetivo geral ampliar a capacidade de resolução de 

conflitos por consenso no âmbito dos crimes de menor potencial ofensivo e como objetivos 

específicos:   

- Selecionar, recrutar, formar e treinar facilitadores;  

- Acolher, orientar e preparar as partes e as comunidades de referência para o 

encontro restaurativo;  

- Ordenar as atividades dos facilitadores na condução do encontro restaurativo;  

- Orientar as atividades dos facilitadores para a formalização do acordo restaurativo, 

quando alcançado;  

- Elaborar, registrar e documentar os instrumentos de avaliação do Programa, 

conforme seja definido com instituição externa ou por equipe técnico-científica;  

- Promover estudos visando ao aprimoramento do Programa;  
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- Organizar e realizar eventos objetivando a divulgação do programa e dos seus 

resultados;  

- Estabelecer relacionamento técnico e operacional com outras unidades, programas 

ou projetos do TJDFT e com outras instituições, visando aos objetivos do Programa;  

- Fornecer apoio técnico e operacional aos magistrados que assim o solicitarem;  

- Manter biblioteca básica de literatura nacional e estrangeira sobre Justiça 

Restaurativa, a fim de proporcionar a consulta dos facilitadores bem como para o 

treinamento dos mesmos;  

- Elaborar atualização de Manual de Justiça Restaurativa, o qual deverá contemplar a 

boa técnica da metodologia de mediação entre vítima e ofensor;  

- Atender às demandas por intervenção restaurativa originárias de qualquer 

circunscrição judiciária do Distrito Federal, dentro das condições que lhe permitirem 

os recursos humanos e materiais;  

- Desenvolver gestão junto a organismos nacionais e internacionais visando à 

captação de recursos adicionais específicos para o desenvolvimento das atividades do 

Programa de Justiça Restaurativa.   

 No ano de 2007, por meio da Portaria GPR 406, o TJDFT instituiu o Centro de 

Resolução Não-Adversarial de Conflitos - CNRC, subordinado também à Presidência. 

Posteriormente, a Portaria GPR 680, de 06 de setembro de 2007, desvinculou o Serviço de 

Justiça Restaurativa do CNRC, e mediante a publicação da Resolução 5/2009, foram 

reestruturados os serviços administrativos do TJDFT, com a instituição do Sistema Múltiplas 

Portas de Acesso à Justiça (art. 13º), ficando a ele vinculado o Serviço de Apoio à Justiça 

Restaurativa (inc. III, § 3º).   

 Destaca-se a seguir as principais ações desenvolvidas pelo Programa Justiça 

Restaurativa no Distrito Federal:   

- Realização de mediações em crimes de baixo potencial ofensivo nos juizados 

especiais do Fórum do Núcleo Bandeirante (mediações privadas, conjuntas com 

acordo e sem acordo);  

- Participação e apresentação dos trabalhos do Programa Justiça Restaurativa em 

congressos, seminários, fóruns, cursos, entre outros eventos sobre o tema;  
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- Atendimentos privados para falar sobre a Justiça Restaurativa;  

- Participações em reuniões e palestras, bem como orientação de trabalhos 

acadêmicos.   

 Quanto à aplicação das práticas restaurativas pode-se afirmar que ocorrem 

paralelamente ao curso do procedimento criminal, ou, em alguns casos, substituindo-o, mas 

sempre com a presença de um mediador ou facilitador distinto daqueles agentes que atuam 

normalmente no processo formal, como o Juiz, o Promotor de Justiça e Advogados.  

 No sentido de legitimar as práticas restaurativas no Brasil, o Decreto n.º 7.037, de 21 

de dezembro de 2009, aprovou o 3° Programa Nacional de Direitos Humanos, um protocolo 

de intenções do Governo Federal, no qual se encontra incluída a justiça restaurativa entre as 

suas diretrizes e objetivos estratégicos.  

 No Distrito Federal, a aplicação da Justiça Restaurativa não difere dos outros estados 

brasileiros com relação à forma de atuação. O trabalho é desenvolvido por meio da 

intervenção de mediadores, com o propósito de favorecer uma participação mais efetiva das 

partes envolvidas no conflito e na construção do acordo, que deverá ser homologado 

posteriormente pelo magistrado.   

 No entanto, a prática realizada no Núcleo Bandeirante, ao invés da utilização de 

círculos restaurativos, com a participação de outros autores além do ofensor e vítima no 

procedimento, utiliza a mediação direta vítima e ofensor. Além disso, a aplicação não é 

realizada no âmbito de Juizados da Infância e Juventude, em se tratando de adolescentes, mas 

de infrações de menor potencial ofensivo praticados por adultos.  

 Em suma, distingue-se também de outros modelos de solução de conflitos, sobretudo 

nos seguintes aspectos:  

- Sua aplicação é voltada para conflitos e processos de natureza criminal;  

- Tendo em vista a natureza pública da ação penal, as práticas restaurativas ocorrem 

no espaço em que o sistema jurídico reservou ao consenso das partes para a 

resolução do conflito-crime;  

- O programa utiliza como metodologia a mediação vítima-ofensor, cuja principal 

característica está na abertura quanto ao objeto do conflito, permitindo para a sua 

resolução outras possibilidades que vão além da punição prevista na lei;  
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- Abertura para participação de outros sujeitos além daqueles diretamente envolvidos 

no conflito, os quais se apresentam como apoiadores e garantidores.   

 Para Pisck (2010), a vinculação dos princípios e práticas restaurativas aos serviços do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem contribuído substancialmente 

para a especialização e democratização da prestação jurisdicional. Nesse aspecto, segundo a 

autora, notam-se alguns efeitos decorrentes desse modelo de justiça, como:   

- Redução dos impactos dos crimes nas pessoas envolvidas;  

- A percepção de justiça por parte desses envolvidos, o que decorre, sobretudo, da 

participação na solução do conflito, e fomenta o desenvolvimento da autonomia das 

pessoas;  

- Contribuição substancial para a obtenção e manutenção de relações sociais 

equilibradas e solidárias;  

- Maior legitimidade social na administração da Justiça.     

 

6.1. Tipos de Violências cometidas contra crianças e adolescentes no Distrito Federal 

 

 Um estudo realizado pelo Conselho Tutelar de Samambaia Norte - DF, em 2011, 

estimou que os índices de violências contra crianças e adolescentes são altos e que entre as 

violências praticadas muitos casos são de abandono, negligência, omissão e violência sexual. 

Na pesquisa levantou-se ainda que entre os órgãos que denunciam estes casos está a escola, 

que recebe grande demanda de alunos que são vitimados no contexto familiar ou social. 

Dentre os casos denunciados que chegam até o Conselho estão: a negligência, com maior 

número, seguida da violência física, psicológica e sexual.    

- Negligência: é definida por Souza, Florio e Kawamoto (2001), como a omissão em 

termos de cuidados básicos, por parte do responsável pela criança ou adolescente, 

que, a depender da intensidade, pode acarretar danos físicos, emocionais, 

psicológicos e até morte. Pode ser identificada em situações em que a criança ou o 

adolescente não é adequadamente alimentado, veste-se mal, apresenta higiene 

precária, não recebe atenção, carinho, ou também quando a criança é deixada 

sozinha, correndo o risco de acidentes;  
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- Abandono: é apontado por Costa (2007), como o tipo mais grave de negligência 

familiar, constituindo, portanto, um importante problema social. Isso se deve ao fato 

de que crianças e adolescentes são ainda imaturos para enfrentar, sem auxílio dos 

pais, os entraves impostos pelo ambiente. As consequências deste abuso são, de 

acordo com Souza, Florio e Kawamoto  (2001), danos físicos, psicológicos e 

emocionais, que podem ser revertidos ou marcar a criança e o adolescente 

permanentemente. 

 Davoli (1994) afirma que a violência física é um dos tipos de violência contra a 

criança e adolescente mais relevante, não apenas por acarretar consequências graves, mas em 

decorrência da sua aceitação pela sociedade. Em muitos países, por exemplo, a punição física 

como método disciplinatório é prevista por lei, sendo estabelecida não só como aceitável, mas 

como necessária à educação.  

 No Brasil, essa prática é muito comum, sendo transmitida de geração a geração. 

Ainda que sociedade brasileira admita o emprego da força física, são considerados abusivos 

quando em crianças menores de 12 meses. Na adolescência, a agressão física costuma 

relacionar-se à necessidade dos pais em conter as mudanças de comportamento comuns nessa 

fase (COSTA, 2007, p. 236).  

 Corrigir as crianças e adolescentes por meio de surras é comum no Brasil, pois 

muitos pais associam-na ao pensamento de que é a maneira de impor limites aos filhos e até 

mesmo o respeito pela figura dos pais. No entanto, acabam levando a serias consequências, 

pois muitas vezes essas correções são realizadas em momento de raiva e ódio, levando a 

pessoa a submeter à outra a força bruta, sem controle e inconsequente. Conduta essa que pode 

ocasionar, muitas vezes, a morte da criança ou do adolescente.  

 De acordo com Souza, Florio, Kawamoto (2001), as lesões corporais sofridas pelos 

vitimados (crianças/adolescentes) podem estar relacionadas a queimaduras, equimoses, 

hematomas, contusões, fraturas, ruptura de órgãos, entre outras. As consequências variam de 

marcas temporárias a cicatrizes permanentes e deformidades, podendo chegar até à morte.  

 Em estudo realizado pelo Conselho Tutelar do Distrito Federal, a violência física 

apresentou-se como o segundo tipo mais frequente, sendo o espancamento o tipo de agressão 

mais encontrado. Os outros casos foram de supressão alimentar, queimaduras, fraturas, 

afogamento, ferimento por arma branca e envenenamento.  
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 Costa (2007), aponta que o espancamento pode, a curto prazo, causar incapacidades 

físicas, mentais e podendo culminar em óbito. A longo prazo, é apontado com agente 

causador de comportamentos violentos, ao passo que as vítimas assumem a posição de 

agressores, perpetuando, assim, a violência às gerações seguintes.   

- Violência psicológica: A violência psicológica cometida contra a criança e adolescentes, de 

acordo com Oliveira (2001), manifesta-se como um grande sofrimento mental provocado por 

um adulto;   

 O estudo da violência psicológica é pouco explorado no Brasil, sendo escassos os 

trabalhos já realizados. Entretanto, a compreensão e discussão de seus aspectos são relevantes, 

visto que, segundo Avanci e Assis (2004), os indivíduos em fase de desenvolvimento que 

sofrem esse tipo de agressão mental podem ter consequências negativas graves em sua 

estrutura mental. Esse tipo de violência pode ser praticada a partir da agressão verbal, do 

isolamento do convívio com outras pessoas, do ato de ignorar e/ou rejeitar o indivíduo, 

levando a criança ou o adolescente a um comportamento antissocial.   

 Para Oliveira (2001), a violência psicológica pode levar o indivíduo a ter uma 

autoimagem negativa, podendo apresentar problemas psicológicos, comportamento 

depressivo e até mesmo psicótico.   

-Violência sexual:A violência sexual constitui-se em um grave problema, afetando crianças e 

adolescentes de todo o mundo. No Brasil, esse tipo de violência tem crescido 

significativamente com a globalização e o turismo. A violência sexual ou exploração sexual 

atinge crianças e adolescentes de todas as classes, no entanto o maior índice se dá em classes 

de baixo poder aquisitivo e em situações de vulnerabilidade social e econômica;   

 Na concepção de Souza, Florio e Kawamoto (2001), a violência sexual é uma 

interação entre a vítima e o agressor com o objetivo de atender desejos sexuais, fazendo, para 

tanto, uso do corpo da criança/adolescente. O ato pode ser físico ou não, como acontece no 

exibicionismo. Quando há contato físico, este tipo de violência pode ser facilmente 

diagnosticado pelo exame médico-legal. No entanto, tipos não físicos não possuem substrato 

médico-legal, dificultando a identificação de um caso de agressão, uma vez que faltam provas 

que comprovem tal ato.  

 Outros fatores que podem ser apontados como barreiras à notificação dos casos, são: 

o medo de denunciar, a incredibilidade do sistema legal, e o silêncio da vítima por diversos 

motivos, tais como o constrangimento e o receio da humilhação.  Para Souza, Florio e 
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Kawamoto (2001, p. 236), a criança abusada é considerada uma vítima em potencial, devido 

às suas características peculiares, como a inocência, a confiança nos adultos, a fragilidade 

física e a incapacidade de decidir se deve ou não consentir o ato. A curto prazo, pode 

ocasionar distúrbios do sono, problemas escolares, interesse sexual precoce, alteração do 

humor, ansiedade e dor psicossomáticas, e a longo prazo é comum a criança se prostituir, 

apresentar distúrbios psicológicos e psicossomáticos, uso de drogas, depressão, baixa estima, 

tentativa de suicídio (...) e homossexualismo.   

 Diferentes formas de violência estão cada vez mais presentes nas escolas brasileiras. 

Elas poderiam ser prevenidas, se os princípios que norteiam os Círculos Restaurativos fossem 

vivenciados nos espaços escolares. Conhecer e dimensionar o problema, no caso a violência 

nas escolas, pode ser o ponto de partida para uma possível solução (WAISELFISZ, 2007, p. 

6).  

 Nesse contexto, estudos mostram que as escolas não são obrigatoriamente violentas, 

mas passam por situações de violência que podem ser superadas, avançando-se na construção 

de uma cultura da paz. Além disso, a utilização desse espaço pode funcionar como vetor de 

difusão e consolidação de um novo modelo de relacionamento social (OLIVEIRA, 2008, p. 

502), pois entre as diversas manifestações de violência, que são trazidas de fora para dentro 

das escolas, tornado-as “sitiadas”, destacam-se as gangues e o tráfico de drogas. O clima de 

insegurança nos arredores de determinadas escolas tem como agravante a formação de 

gangues, as quais vão dos grupos de amigos, turmas de bairros, de quadra, até o grupo de 

bandidos (traficantes, assaltantes e ladrões) e que, em muitos casos, contam com alunos como 

seus membros.  (ABRAMOVAY, 2002, p. 100-111).    

 Ainda, segundo Abramovay (2002) a droga é uma das grandes geradoras de 

violência, dentro e fora da escola, pois é usada e comercializada em suas dependências e 

proximidades. O livre acesso de usuários e de traficantes nas proximidades da escola tende a 

influenciar outras crianças e jovens, além de facilitar o indício de diversas formas de 

violência, como: furtos, estupros, vandalismo, ameaças, brigas de gangues etc.   

 A resolução de conflitos nas escolas, pela abordagem da Justiça Restaurativa, vem ao 

encontro da busca por ações eficazes que favoreçam a prevenção e possibilitem a construção 

de uma cultura de paz, em que tenham lugar as práticas restaurativas e a restauração das 

relações sociais, absolutamente relevantes na construção de valores de cidadania.  
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CONCLUSÃO 

 Não há dúvidas quanto à problemática da violência e da criminalidade na sociedade 

brasileira, principalmente, a violência infanto-juvenil que cresce de forma assustadora em 

quase todas as regiões do país. A busca por meios capazes de reduzir a criminalidade, pelo 

menos, a violência da resposta estatal (punitiva), tem sido cada vez mais elevada, 

principalmente nas últimas décadas, em virtude de uma série de fatores, dentre os quais o 

aumento da violência, a crise de legitimidade do sistema de justiça criminal e a mudança do 

papel do Estado. Neste contexto, concluiu-se que um caminho a ser trilhado pelo Judiciário e 

pelos educadores brasileiros é a Justiça Restaurativa.  

 O modelo de justiça restaurativa, como se pôde observar, não possui estrutura rígida 

nem detém um conceito fechado, e comporta valores, princípios, meios e finalidades diversas 

das do modelo de justiça criminal. Procura trabalhar, dentre outras coisas, o dano sofrido pela 

vítima e as necessidades dele decorrentes, a responsabilização do ofensor para que repare o 

dano, o empoderamento das partes envolvidas e, sempre que possível, a reparação das 

relações afetadas pelo delito.  

 Foi possível constatar a flexibilidade do modelo restaurativo, capaz de introduzir 

mecanismos que auxiliam na construção do processo de justiça, permitir uma constante 

transformação das práticas, conforme as necessidades dos casos, através da introdução de co-

mediadores, da mediação indireta e da substituição da vítima por outra em casos graves, por 

exemplo.  

 As experiências brasileiras com a Justiça Restaurativa, desenvolvida na justiça penal 

de menores, demonstram-se significativas, tendo em vista a diminuição do número de casos 

encaminhados ao sistema punitivo e da aplicação de sanções punitivas e, acima de tudo, o 

acesso à justiça com qualidade e maior rapidez.  

 As diferenças entre o modelo de justiça restaurativa e de justiça criminal são muitas, 

enquanto o primeiro pretende solucionar os conflitos, melhorando a coexistência social, o 

segundo busca apenas decidi-los, estendendo a margem de atos unilaterais de poder, 

solucionando menos conflitos e deteriorando a coexistência; por isso entende-se como 

relevante as práticas restaurativas, principalmente, em relação à população infanto-juvenil.  

 O estudo permitiu verificar que além do modelo de justiça restaurativa possuir 

princípios diversos do modelo de justiça criminal, sustenta, dentre outras coisas, a 

participação da vítima na resolução dos conflitos, a reparação do dano, a responsabilização, a 
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ressocialização bem como uma resposta à pequena atenção dada às vítimas no processo penal. 

Se bem aplicado, pode se transformar num importante instrumento para a construção de uma 

justiça participativa que opere a transformação dos indivíduos, abrindo caminho para uma 

nova forma de promoção dos direitos humanos e da cidadania, da inclusão e da paz social, 

com dignidade.  

 Concluiu-se também que a interface “Justiça e Educação” mostra-se, de fato, como 

um possível denominador de todo o processo formativo das crianças e adolescentes. A 

formação é inicialmente o elemento comum entre os propósitos da lei infanto-juvenil, de 

assegurar às crianças e adolescentes todas as oportunidades e facilidades para lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade, conforme prevê o art. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, num dever 

que é tanto da família, como da comunidade, da sociedade em geral e do poder público e o 

papel formativo a que se atribui à educação (art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

9.394, de 20 de dezembro de 1996), nos âmbitos familiares, da convivência humana, no 

trabalho, movimentos sociais e organizacionais da sociedade civil, tendo por finalidade (art. 

2º da mesma lei) o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo ao exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho.  

 Por fim, acredita-se que as mudanças somente são sustentáveis se envolverem 

aprendizagem. Começam aos poucos e crescem de forma orgânica, ou seja, o crescimento 

reflete a interrelação entre as forças que reforçam o crescimento e as barreiras que o limitam. 

O projeto-piloto Justiça e Educação no Distrito Federal – um caminho para a cidadania, 

trabalho a ser realizado em conjunto entre os Sistemas Judiciário e Educacional e 

desenvolvido nas escolas públicas do Distrito Federal poderá tornar-se um incubador de 

mudanças e preparado para responder sistematicamente e continuamente duas perguntas 

básicas e geradoras: “Aonde estamos indo?” e “Porque estamos aqui”. 

 

 Propostas como a do pré-projeto, talvez, abra caminhos para se fazer uma justiça 

mais democrática, com melhor acessibilidade, universalidade, com ações preventivas e com a 

participação da sociedade civil tanto quanto  a participação das autoridades estatais que, no 

olhar dos professores de Porto Alegre - RS, em 2005, quando da aplicação da Justiça 

Restaurativa em suas escolas se resume, inicialmente,  em uma cultura de paz no ambiente 

escolar. Enquanto porta-voz da Justiça Restaurativa nas escolas públicas estaduais, acreditam 

implementá-la de forma efetiva em suas escolas e de serem multiplicadores desta visão de 
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justiça, para que todas as escolas tenham uma única voz: a da não violência e a crença no ser 

humano que tem dentro de cada um. "Precisamos apenas aprender como resgatá-lo para uma 

vida pacífica”, afirmam eles.   
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