
Francisca Vilandia de Alencar
Francilda Alcântara Mendes

[Organizadores]





CONSELHO EDITORIAL

Copyright © Arco Editora, alguns direitos reservados.
Copyright do texto © 2021 os autores e as autoras.

Copyright da edição © 2021 Arco Editora.

Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerot e 
Silva 
UNIDAVI/SC
http://lattes.cnpq.br/8318350738705473 

Profa. Msc. Jesica Wendy Beltrán 
UFCE- Colômbia
http://lattes.cnpq.br/0048679279914457

Profa. Dra Fabiane dos Santos Ramos 
UFSM- Santa Maria/RS
http://lattes.cnpq.br/0003382878348789

Dr. João Riél Manuel Nunes Vieira de 
Oliveira Brito 
UAL - Lisboa- Portugal.
http://lattes.cnpq.br/1347367542944960

Profa. Dra. Alessandra Regina Müller 
Germani 
UFFS- Passo Fundo/RS
http://lattes.cnpq.br/7956662371295912

Prof. Dr. Everton Bandeira Martins  
UFFS - Chapecó/SC
http://lattes.cnpq.br/9818548065077031

Prof. Dr. Erick Kader Callegaro Corrêa 
UFN- Santa Maria/RS
http://lattes.cnpq.br/2363988112549627

Prof. Dr. Pedro Henrique Witchs 
UFES - Vitória/ES
http://lattes.cnpq.br/3913436849859138

Prof. Dr.Thiago Ribeiro Rafagnin  
UFOB 
http://lattes.cnpq.br/3377502960363268

Prof. Dr. Mateus Henrique Köhler 
UFSM- Santa Maria/RS
http://lattes.cnpq.br/5754140057757003

Profa. Dra. Liziany Müller Medeiros 
UFSM- Santa Maria/RS
http://lattes.cnpq.br/1486004582806497

Prof. Dr. Camilo Darsie de Souza 
UNISC- Santa Cruz do Sul/RS
http://lattes.cnpq.br/4407126331414

Prof. Dr. Dioni Paulo Pastorio 
UFRGS - Porto Alegre/RS
http://lattes.cnpq.br/7823646075456872

Prof. Dr. Leonardo Bigolin Jantsch
UFSM- Palmeira das Missões/RS
http://lattes.cnpq.br/0639803965762459

Prof. Dr. Leandro Antônio dos Santos
UFU– Uberlândia/MG
http://lattes.cnpq.br/4649031713685124

Dr. Rafael Nogueira Furtado  
UFJF- Juiz de Fora/MG
http://lattes.cnpq.br/9761786872182217

Profa. Dra. Angelita Zimmermann 
UFSM- Santa Maria/RS
http://lattes.cnpq.br/7548796037921237

Profa. Dra. Francielle Benini Agne 
Tybusch 
UFN - Santa Maria/RS
http://lattes.cnpq.br/4400702817251869 



Diagramação e Projeto Gráfico : Gabriel Eldereti Machado

Imagem Capa: www.pixabay.com

Revisão: dos/as autores/as.

O padrão linguístico-gramatical, bem como o sistema de citações e referências
 bibliográficas são prerrogativas de cada autor. Da mesma maneira, o conteúdo e teor 

de cada capítulo é de inteira e exclusiva responsabilidade de seu respectivo autor. 

10.48209/978-65-89949-28-2



APRESENTAÇÃO

Com muita satisfação, as Organizadoras apresentam esse livro-coletânea 

aos leitores, cujo título “ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES NO DIREITO CON-

TEMPORÂNEO” se justifica porque envolve várias disciplinas e pesquisas, além 

de contar com autores das mais variadas áreas que contribuem com saberes 

diversos às temáticas propostas. 

O capítulo 1 - RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL: MOTIVOS QUE INTER-

FEREM E OCASIONAM O RETORNO AO ENCARCERAMENTO - tem por ob-

jetivo analisar o processo de ressocialização dos apenados do sistema prisional 

brasileiro, através de um estudo exploratório sobre a função punitiva do Estado 

atual em torno da aplicação das penas, para assim compreender a função social 

dos institutos penais existentes no nosso ordenamento jurídico, tanto do Código 

Penal como em leis extravagantes, como é o caso da aplicação da Lei 7.210/84 

– Lei de Execução Penal Brasileira, buscando assim demonstrar aspectos da 

aplicação das penas e sua finalidade em prol da ressocialização dos presos, es-

pecialmente no Brasil. 

O capítulo 2 - ACESSO À JUSTIÇA: A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO E DA CON-

CILIAÇÃO NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UM CENTRO UNIVERSI-

TÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE – CE - trata sobre a efetividade 

das mediações e conciliações como meios eficazes de tratamento adequado de 

controvérsias, realizadas no Núcleo de Prática Jurídica de um Centro Universi-

tário privado no interior do Cariri cearense, durante o ano de 2017, a partir das 

constatações de análises dos meios autocompositivos, mediação e conciliação 

para a solução de conflitos. Trazendo as principais teorias das ondas renovató-

rias e ainda a discussão dos principais princípios processuais constitucionais e 

com a constatação dos dados obtidos do relatório 2018 “Justiça em Números” do 



CNJ para demonstrar o número percentual de acordos nas mediações e concilia-

ções realizadas no Brasil e no Estado do Ceará.

O capítulo 3 - ACIDENTE DE TRABALHO E IMPLICAÇÕES NO DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO E NA SAÚDE DO TRABALHADOR - trata sobre a saúde e 

o direito de todos e dever do Estado, conforme a Constituição Federal de 1988 

(CF/88), e os três os benefícios previdenciários de maior relevância na vida do 

trabalhador brasileiro em relação a proteção da incapacidade laborativa decorren-

te de acidente de trabalho, sendo a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

acidentário e auxílio-acidente. Logo, o estudo trata da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, sobre a proteção ao trabalhador quando em inatividade ocasionada por 

doença ou acidente de trabalho e a preocupação com a saúde do trabalhador e 

a necessidade de manutenção no emprego demonstra a proteção previdenciária 

ao risco social pela incapacidade laborativa.

O capítulo 4 - A IMPORTÂNCIA DA LICITAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - trata sobre breve contexto histórico sobre a 

origem da licitação e o seu conceito baseado na Constituição Federal de 1988, 

na lei n° 8.666 de 1993 que estabelece as Normas Gerais sobre licitações e con-

tratos administrativos. E na lei recente que foi criada no ano de 2021, uma nova 

Lei de licitações, a Lei n° 14.133, a qual determina algumas novas regras para 

o procedimento. Além de princípios constitucionais aplicáveis à administração 

pública na realização de licitações. Trazendo o essencial para a organização, 

estruturação e funcionamento dos recursos públicos no Brasil.

Por fim, o capítulo 5 - REFLEXÕES SOBRE A SOBERANIA DOS VERE-

DICTOS NO TRIBUNAL DO JÚRI ATRAVÉS DE UMA ANÁLISE CINEMATOGRA-

FICA COMPARADA – trata do Tribunal do Júri e sua representação pelo cinema, 

pois apresenta-se como um dos assuntos mais complexos tanto do ordenamento 

jurídico nacional quanto estrangeiro, especialmente por se conectar ao imaginá-

rio das pessoas quando apresentado através de produções cinematográficas. 

Nesse sentido, a pesquisa tem o objetivo de investigar a soberania dos veredic-



tos no tribunal do júri a partir de aspectos abordados pelo cinema, com foco nos 

crimes levados ao tribunal do júri e reproduzidos no cinema, questionando até 

que ponto é possível afirmar que o cinema possui veracidade com os tribunais 

do júri. 

Assim, os trabalhos aqui reunidos trazem profunda contribuição ao caráter 

interdisciplinar dos estudos jurídicos demonstrando a complexidade do Direito e 

seu relevante papel para a harmonização social.

Apresentação de 
Francisca Vilandia de Alencar e 

Aíla Maria Feliciano da silva.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de ressocialização dos                   

apenados do sistema prisional brasileiro. Para tanto, será realizada uma ampla 

abordagem bibliográfica sobre a função punitiva do Estado atual em torno da 

aplicação das penas, para assim compreender a função social dos institutos pe-

nais existentes no nosso ordenamento jurídico, tanto do Código Penal como em 

leis extravagantes, como por exemplo aplicação da Lei 7.210/84 – Lei de Exe-

cução Penal Brasileira. Este trabalho buscou através dos mais diversos pontos, 

demonstrar, por meio da doutrina mais atualizada a aplicação das penas e sua 

finalidade em prol da ressocialização dos presos, especialmente no Brasil, nes-

te sentido reintegrando o egresso à sociedade. Verifica-se que, em se tratando 

do atual sistema prisional brasileiro, o condenado enfrenta diversas condições/

barreiras para conseguir se reintegrar á sociedade, o que dificulta diretamente 

na promoção de direitos fundamentais estabelecidos no corpo constitucional da 

Carta cidadã de 1988. 

Palavras-chaves: Pena. Ressocialização. Delinquência.

INTRODUÇÃO
 

O presente compêndio baseia-se na necessidade de analisar o processo   

de ressocialização e, com isso, observar quais fundamentos legais que disci-

plinam e preponderam na real eficácia do sistema prisional. Neste aspecto, se 

faz necessário correlacionar a situação descrita na lei, bem como o que de fato 

ocorre na prática, no momento mais fático, tornando mais rica à atividade de 

pesquisa, fazendo com que, possa adentrar ao que está em pauta nos Tribunais 

superiores bem como na doutrina mais balizada sobre o foco do tema abordado. 

 A ideia central é justamente buscar uma análise mais aprofundada sobre 

a matéria de fundo, necessitando de um arremesso entre a relação triangular da 

lei, das decisões reiteradas e do posicionamento científico dos cientistas do Di-
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reito a respeito do tema em evidência. Por tudo posto, será feita uma verificação 

dos motivos que assumem grande relevância para o retorno ao cárcere. Após tal 

atividade, deverá buscar entender como estes elementos são vistos pela socie-

dade civil hodierna e como ela trata em sua esfera jurídica. 

 Neste azo, primeiramente será feito explanações necessárias em prol               

da idealização do tema central, que gira em torno da pena no sistema jurídico 

e sua historicidade. O instituto “pena” tem um caráter que se engloba em torno 

repreensão ao indivíduo transgressor, que comete condutas consideras ilícitas 

para o ordenamento pátrio e, neste sentido, certamente, causem um certo temor 

ou danos a terceiros ou ao próprio Estado. Outrora, o estudo de tal personagem 

jurídico se faz baseado com seus dados históricos, muito rico em detalhes, que 

versam sobre a matéria de base, valendo-se assim para uma melhor fundamen-

tação dela. 

Diante de tais apontamentos, necessário também compreender por meio 

do teor doutrinário, como às penas aplicadas se associam ao processo ressocia-

lizador e, com isto, averiguar se ocorre eficácia em suas aplicações. Ainda no pri-

meiro contato com a matéria, será analisada no campo jurisprudencial a vertente 

da ADPF 347/DF, que trata do Estado de coisas Inconstitucional, que, com efeito, 

se mostra como base para este presente estudo. Tal embasamento se mostra 

fundamental, pois mostra certamente que o tema encalçou notoriedade, até mes-

mo diante do próprio Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou a respeito da 

causa de pedir da presente ação, ligada ao reconhecimento da falência prisional 

e no seu papel de pedagógico. 

Na sequência, será listado indicativos interrelacionados a questão do                

mapeamento social, de quais etnias são mais afetadas em relação ao encarce-

ramento, na qual estão inclusos os apenados no Brasil, por meio de pesquisas já 

elaboradas, estudos do tema específico em comento. Estes elementos são vistos 

como essenciais pela sociedade jurídica hodierna a fim de identificar problemas 

sociais como a desigualdade de classe e demais situações que assolam à socie-

dade.
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Por fim, será referendado os motivos que fundamentam o retorno ao                

sistema de cárcere, notando, desde logo, quais as principais barreiras internas 

e externas que o aprisionado enfrenta diante da situação de cerceamento de 

liberdade.  O sistema prisional brasileiro e a ressocialização são conteúdos que 

merecem tal fomento nas escolas de Direito, principalmente frente à crise que                 

se enfrenta nos tempos hodiernos. 

Por isso, é grande anseio e necessidade que se trate de tal seara nas 

pesquisas, produções cientificas e demais conteúdos, pois é uma situação ju-

rídico normativa que atinge a vida, a integralidade física e psíquica de diversos 

indivíduos, na qual, devem ser respeitados por meio da defesa dos seus direitos 

fundamentais estabelecidos na carta magna de 1988, em primazia ao Estado 

democrático de direitos.  

Quanto a metodologia, foi utilizado como meio de pesquisa uma revisão 

bibliográfica, documental bastante necessária para aperfeiçoamento deste tra-

balho, sendo imprescindível o uso contínuo de fontes legais, jurisprudenciais e 

da doutrina mais hodierna para a explanação do tema. Em linhas gerais, para a 

construção do presente estudo, foi aplicado os instrumentos de uma pesquisa 

das ciências sociais aplicadas do Direito. A presente pesquisa está voltada ao 

método indutivo como forma de abordagem inicial. Certamente a pesquisa tem 

características qualitativa, por ser um trabalho revisional de diversas literaturas 

sobre a temática. 

Os autores que norteiam o presente estudo são os mais diversos, como por 

exemplo: Michel Foucault, grande teórico social e crítico dos Sistemas do pen-

samento, Lênio Streck, um grande jurista e constitucionalista brasileiro, Miguel 

Ângelo Silva de Melo, pesquisador, professor e jurista e não menos importante o 

jurista também brasileiro, José Afonso da Silva. Os artigos de Camila Viana Leal, 

Uéliton Andrade dos Santos, Arthur Cypriano, Daniele Ferracini, Angélica da Sil-

va Guerreiro, Lindinalva Matos, Márcia Belfort. Dentre as obras de Nicola Abbag-

nano e Luís Francisco Carvalho Filho, dentre outros, uma vez que, tais trabalhos 

constituem a melhor abordagem do tema. 
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HISTÓRICOS E CARACTERÍSTICAS DA PENA

 Certamente o sistema prisional brasileiro é uma temática de grande propor-

ção nos estudos de seara acadêmica e social. Neste entender, embora a pena 

seja o instrumento legal utilizado para efetuar reprimendas a todos aqueles que 

infringem a lei, é notória a necessidade de fiscalizar a sua eficácia no plano jurí-

dico hodierno. 

 Desde os tempos mais remotos, observando os alicerces históricos, é in-

teligente salutar que a pena está diretamente ligada a ideia de uma contrapres-

tação ou algo relacionado ao retorno imediato de uma ação ou omissão. Por 

sua etimologia, de acordo com o Dicionário, a palavra “pena” significa dizer, em 

latim: castigo, punição. Para Nicola Abbagnano (2016, p. 749), a definição deste 

conceito se preceitua em: “Privação ou castigo previsto por uma lei positiva para 

quem se torne culpado de uma infração.” (ABBAGANO, 2016). 

 Deste modo, o autor mencionado, desde logo, traz uma abertura ao prin-

cípio da legalidade, axioma este basilar nos diplomas legais, principalmente aos 

sistemas em Estados democráticos de direitos. Ou seja, só pode ser considerado 

crime, infração ou contravenção, tudo aquilo que for estipulado em lei. Também 

pensa desta maneira a Constituição Federal, precisamente no seu artigo 5º, in-

ciso XXXIV1 e Código penal em seu esplendor, no artigo 1º2, pois por força deste 

princípio, consagra a existência de delito aquilo que está tipificado em tão somen-

te na norma legal. (BRASIL, 1988) 

 Neste sentido, sem proselitismos religiosos, mas sim de maneira racional, 

é claro que premissa que retrata a punição advém de fatos não isolados, pos-

suindo uma grande evolução ao longo do tempo, conforme se demonstrará ao 

1  Constituição Federal- Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de 
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
2  Código Penal - Art. 1º. - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal.
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longo deste presente estudo. Inicialmente, de forma preliminar, é crucial lembrar 

que a vida humana no seio social é de uma natureza de grande complexidade. 

Isto porque, cada pessoa tem uma formação intelectual diversa e, muitas vezes, 

alguns valores podem naturalmente se confundir trazendo assim a necessidade 

da punição. 

 As condutas são variantes de lugar para lugar e, nesta esteira, algumas 

ações ou omissões em certos locais podem acarretar o estranhamento, o dessa-

bor e como via de consequência, poderão ser punidas como formas de retribuir a 

ação ou omissão aplicada de acordo com o caso concreto. 

 Historicamente, a pena foi alvo de grande evolução negativa, uma vez que, 

diferente da mera “expulsão do paraíso”, na qual pode-se comparar com uma 

mera admoestação verbal onde, nos séculos XVIII e no século XIX, tais penali-

dades se tornaram bem piores, com a aplicação dos castigos físicos, por meio da 

tortura, indo da perda de um membro, esquartejamento até mesmo a morte do 

apenado. Ou seja, neste período, a forma de condenação se distanciava de uma 

mera reprimenda e se aproximava ainda mais “vingança”, perante o exercício da 

autotutela, como se verifica atualmente. (FOUCAULT, 2013).

Neste aspecto, segundo a passagens da Obra “Vigiar e Punir”: 

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas gran-
des fogueiras, a melancólica festa de punição vai-se extinguindo. Nessa 
transformação, misturaram-se dois processos. Não tiveram nem a mes-
ma cronologia nem as mesmas razões de ser. De um lado, a supres-
são do espetáculo punitivo. O cerimonial da pena vai sendo obliterado e 
passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração. 
(FOUCAULT, 2013, pág.12). 

A Idade Média, também considerada a Idade das trevas, trouxe à tona 

grandes fatos em relação a aplicação da penalidade e seu distanciamento com o 

caráter pedagógico. Certamente, é conexa à ideia de que o que se buscava em 

tais atos brutais era uma forma de retaliação intimidadora por parte do próprio 

Estado à época. (FOUCAULT, 2013).  
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Com o passar do tempo, por ordem natural, diante da imensa evolução da 

sociedade civil, por via de consequência, a forma de aplicar punições aos agen-

tes foi na mesma esteira da evolução, na visão cada vez mais ascendente ao 

princípio da humanização, sendo desconstituída da versão de sofrimento e dor, 

antes mencionada. Assim, desta maneira, relata Foucault:

Dentre tantas modificações, atenho-me a uma: o desaparecimento dos 
suplícios. Hoje existe a tendência a desconsiderá-lo; talvez, em seu tem-
po, tal desaparecimento tenha sido visto com muita superficialidade ou 
com exagerada ênfase como “humanização” que autorizava a não anali-
sá-lo. (Foucault, 2013, pág.12). 

 Neste contexto, dando ênfase ao Estado nacional brasileiro, tal historici-

dade não poderia passar sem notações. O Brasil, embora seja atualmente um 

país laico, regido por uma Carta cidadã, movido pelo incessante sentimento de 

Democracia, tal situação, de fato e maneira histórica, nem sempre reagiu desta 

forma. 

 Diante de tal aparato histórico, o primeiro sistema prisional brasileiro, em 

forma de cadeia pública, teria sua origem na cidade de Salvador, na Bahia, no 

ano de 1551, isto porque, neste momento, também se instalou a sede do governo 

à época dos fatos. Neste sentido, relata-se há longas épocas, a condição física 

do estabelecimento, à primeira vista, já se asseverava em situação degradante, 

com estruturas inadequadas e sem condições para aprisionamento de maneira 

mais humanitária. (CARVALHO, 2002). 

No período compreendido entre 1850 e 1852 realizou-se diversas visitas a 

outras unidades de encarceramento recém-criadas, nas cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro, as denominadas “Casas de Correção”, que surtiam efeito como 

modernização da punição dos indivíduos transgressores. (CARVALHO, 2002).

 Assim, como se vislumbra na obra do escritor e advogado Luís Francisco 

Carvalho Filho, compreende que o caráter punitivo é a necessidade de castigo 

ou punição, que deve ser oferecido pelo estatuto legal, com a devida função de 

coibir ou prevenir a prática ou a omissão desta, em relação ao fato delituoso que 
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venha de certa maneira, a oprimir a sociedade civil, a sua ordem e a aplicação da 

lei. (FILHO, 2002).

 Assim, ainda neste aspecto, a forma atual de reprimir tais condutas atual-

mente, vem sendo regada a ideia do encarceramento, restrição de direitos ou 

pagamento pecuniário, sendo devidamente exclusa a pena de morte, exceto em 

casos expressos (Art. 5º, inciso XLVII3 da Constituição Federal de 88, salienta 

que: “não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada.”). (BRA-

SIL, 1988).

Tais penalidades se manifestam nas formas das penas privativas de liber-

dade, privativas de direito e tão somente multas. Ou seja, vem sedo determinada 

com uma ótica menos sacrificante, vingativa, buscando garantir segurança social 

e jurídica e, consequentemente, uma ressocialização social ao apenado, por ter 

à pena em sua essência uma nova característica: o caráter pedagógico. 

O Código penal, em especial a parte geral, denotou as tipologias das                   

penas que podem ser aplicadas e suas demais especificidades. Ou seja, ao apli-

car a pena, o magistrado é condicionado a analisar qual hipótese legal se atem 

ao nexo da conduta ao tipo penal, prevendo desde logo o quantum máximo de 

pena e a sua forma de execução em forma de regime prisional. Em detalhe, a 

pena privativa de liberdade é a reprimenda estabelecida para reeducação do 

apenado, retirando-o do seio social, em forma de regime fechado, semiaberto ou 

aberto. (BRASIL, 1940). 

Certamente, o regime considerado fechado é considerado o mais restrito e 

obviamente o que causa maiores consequências ao aprisionado, uma vez que, 

de certa forma, restringe o seu direito à liberdade, pondo-o em uma instituição 

prisional, sendo condicionado a novas regras e de certa maneira a um novo con-

vívio social com outros diversos apenados. O sistema prisional, hodiernamente, 

3  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX;
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é custeado por rendas públicas, sendo o próprio Governo, na suma maioria Es-

taduais, a manter e prover tais unidades prisionais, o que dificulta mais ainda na 

melhor conservação dos espaços, pois nem sempre há dinheiro suficiente para 

realização de manutenções necessárias. (FERRACINI, 2016).

Noutro giro, embora tal marco persista nas mais diversas literalidades da 

Lei, em especial ao cumprimento de pena e seus diversos tipos de regime, impor-

tante salientar que todo esse processo de aplicação penal deriva principalmente 

no tocante à Lei de Execução penal (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984), que 

declara diversas abonanças no cumprimento de pena e as condições carcerá-

rias, que não é de fato, o que acontece. 

Em suma e nas mais diversas vezes, as condições necessárias, no tocante 

à superlotação, violência interna, dentre outros problemas, acabam dificultando 

no processo de desenvolvimento social da reprimenda do preso. Neste entender, 

tanto à pena aplicada o sistema prisional, deveriam ser ou prestar as melhores 

condições para que o apenado possa ao final de todo esse processo ter um re-

torno digno ao seio social de onde adveio. O autor Carvalho Filho (2002, p. 10) 

ainda comenta que “as prisões brasileiras são insalubres, corrompidas, superlo-

tadas, esquecidas. A maioria de seus habitantes não exerce o direito de defesa. 

Milhares de condenados cumprem pena em locais impróprios”.

Com isso, certamente, os aprisionados neste cárcere certamente não com-

preendem o porquê de estarem devidamente sob a custódia estatal, uma vez 

que, embora trancafiados, não estão submetidos à uma boa execução de suas 

penas recebidas. Consequência disso, certamente, se denota na existência de 

retorno ao cárcere. Segundo os ensinamentos doutrinários de Guerreiro, Matos 

e Belford: 

O sistema carcerário no Brasil está falido. A precariedade e as con-
dições subumanas que os detentos vivem hoje são contrárias à 
dignidade da pessoa humana, pois os presídios se tornaram depó-
sitos humanos, onde a 17 superlotação acarreta uma série de pro-
blemas, tais como; violência sexual entre presos, que por sua vez 
acarretam doenças graves que se proliferem, drogas cada vez mais 
são apreendidas dentro dos presídios, e o mais forte, subordina 
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o mais fraco, realidade vivida hoje, no sistema prisional brasileiro, 
onde quase diariamente a mídia publica matéria sobre rebeliões em 
presídios, meio pelo quais os detentos encontram para reivindicar 
seus direitos. (GUERREIRO; MATOS; BELFORT, 2015, p. 8)

 Diante das ponderações elencadas, se faz necessário trazer à baila o que 

rege o artigo 41 da Lei de Execução Penal4, no que tange aos direitos dos presos, 

verifica-se como os mais pautados: educação, saúde, segurança, visitas, direito 

assegurado a defesa técnica e defesa pessoal, o que se inclui em conversa pes-

soal com o advogado (a) público ou privado, alimentação etc. 

FUNÇÃO DA PENA NO DIREITO PENAL HODIERNO 

A pena como personagem jurídica sofreu diversas alterações ao longo do 

plano histórico.  Com a evolução da pena, tirando-a da mesma o caráter de cas-

tigo para ideia de ressocialização, se faz justo a ideia da promoção dos direitos 

fundamentais do apenado. Logo, a partir do momento que sonegasse tais condi-

ções a pessoa custodiada, fere-se diretamente as garantias plenamente estabe-

lecidas na própria Constituição Federal e, com isso, a superlotação, vem sendo 

um dos problemas mais pautados hodiernamente, bem como a violência que se 

verifica no mundo moderno, em especial no Brasil, fazendo com que, diversos 

presos não consigam compreender a real finalidade da pena. Consequentemen-

te, dando azo ao retorno prisional. (SENADO FEDERAL, “Em discussão”, 2018).  

4  Art. 41 da Lei 7.210-1984  - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuá-
rio; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de 
pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recrea-
ção; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, 
desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX 
- entrevista pessoal e reservada com o advogado; X - visita do cônjuge, da companheira, de 
parentes e amigos em dias determinados; XI - chamamento nominal; XII - igualdade de trata-
mento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com 
o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa 
de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura 
e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI - 
atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade 
judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003) Parágrafo único. Os direitos pre-
vistos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do 
diretor do estabelecimento.
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 Doutra banda, embora o tema da ressocialização seja um âmbito de estu-

dos constantes, verifica-se também que, na norma puramente escrita, a forma de 

execução penal brasileira é exemplar. Tudo isso porque, em todo seu corpo legal, 

preconiza a necessidade do amparo e respeito à dignidade da pessoa uma hu-

mana. Certamente, a primazia da dignidade humana, como direito fundamental e 

humano vai além de qualquer aspecto normativo, indo-se para além da norma. 

 Assim também pensa o doutrinador José Afonso da Silva, grande constitu-

cionalista brasileiro, sobre a temática em foco: 

“[...] dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteú-
do de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida, 
concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos 
fundamentais (observam Gomes Canotilho e Vital Moreira) o conceito de 
dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que 
tenha em conta o seu amplo sentido normativo- constitucional e não uma 
qualquer ideia apriorísta do homem, não podendo reduzir-se o sentido 
da dignidade humana à defesa dos direitos pessoas tradicionais, esque-
cendo-a nos casos de direitos sociais, ou invoca-la para construir teoria 
do núcleo da personalidade individual, ignorando-a quando se trata de 
garantir as bases da existência humana” (SILVA, 2017, p. 109).
 

Visto que, o pilar da norma legal é coadunado com a necessidade de dig-

nificar a pessoa humana, é de grande valia mencionar que o disposto legal da 

Execução penal brasileira, repousa sobre as arestas da Lei 7.210 de 1984. Neste 

aspecto, ainda dando ênfase a dignidade da pessoa humana, resta justo salien-

tar que além da necessidade de fazer cumprir a penalidade aplicada em uma 

sentença criminal, a mesma lei se preocupa em diversos dispositivos em oferecer 

aos reeducandos, melhores condições de vida, como a promoção do trabalho, 

projetos educacionais,  tudo isso em prol ressocialização do apenado, através 

das mais diversas medidas assistenciais nos artigos 125 e 136 e como já mencio-

nado, respeitando totalmente o que é posto no artigo 41 da norma regulamenta-

dora.

5  Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimen-
tação, vestuário e instalações higiênicas.
6  Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas 
suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permi-
tidos e não fornecidos pela Administração.
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Embora descrito como direitos, muitas dessas garantias são violadas dia-

riamente por parte do Estado, uma vez que, os presídios atualmente, em boa 

parte, estão condições desumanas, degradantes, com celas superlotadas e con-

sequentemente não oferecendo o amparo necessário para a promoção dos direi-

tos fundamentais. 

Comprova-se tal argumento, por exemplo, pela ilustre pesquisa “A visão               

do Ministério Público sobre o sistema prisional brasileiro – 2016”, que assim               

retrata: 

O sistema prisional brasileiro, com suas graves deficiências estruturais, 
superlotação carcerária e condições desumanas de custódia, tem im-
pingido ao país a nódoa da violação de direitos fundamentais. O qua-
dro alarmante é retratado nesta segunda edição do relatório “Visão do 
Ministério Público sobre o Sistema Prisional brasileiro”, que agrega os 
dados colhidos por Promotores de Justiça e Procuradores da Repúbli-
ca em 2014 e 2015, por ocasião das regulares inspeções carcerárias. 
Os números estampam a necessidade de assegurar, o quanto antes, o 
cumprimento de pena no país condizente com a dignidade da pessoa hu-
mana, assegurada a integridade dos apenados e dos seus familiares, e a 
possibilidade de verdadeira ressocialização. (Ministério Público, pág.18).

Existe, na jurisprudência brasileira um aparato muito formidável em relação 

ao papel do Supremo Tribunal Federal, suprema corte do Brasil, a respeito do 

termo coisificação do aprisionado no sistema carcerário e o a omissão estatal 

perante a temática presente estudo.  Trata-se da ADPF 347/DF, que em agosto 

e setembro do ano de 2015, o Ministro Edson Fachin e os demais ministros, in-

ternalizaram o termo “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema carcerário 

brasileiro. Para a colenda turma, existe notoriamente uma falência nas políticas 

públicas a respeito das diversas violações ao direito dos aprisionados, sobretudo 

aos direitos humanos e de ordem fundamental estabelecida pela própria Carta 

Magna. 

Ainda nesta posição, posicionou-se o Ministro Celso de Melo:

A nossa Constituição estabelece, de maneira muito nítida, limites que 
não podem ser transpostos pelo Estado (e por seus agentes) no desem-
penho da atividade de persecução penal. Na realidade, é a própria Lei 
Fundamental que impõe, para efeito de descaracterização da presunção 
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de inocência, o trânsito em julgado da condenação criminal. (STF, 2015). 

Entendeu, à época, o Supremo Tribunal Federal que, diante de todos dados 

levantados perante a ação mencionada que, embora exista considerável número 

de leis, como a Constituição, o código processual penal, leis extravagantes que 

intentem pela dignidade da vida, celeridade processual e boas condições ao 

cárcere, certamente não corresponde a ser sua realidade fática. 

Tudo isso porque, embora exista diversas políticas públicas dos direitos 

humanos, que potencializam e ressaltam a necessidade de organização e coo-

peração dos membros sociais, para que haja o devido amparo e ao final deste 

processo, a ressocialização, não é o que incorre no cenário atual. Ainda nas pa-

lavras escritas em forma de ementa da medida cautelar deferida na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 347: 

“[Uma vez] presente [o] quadro de violação massiva e persistente de 
direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de po-
líticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de 
natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema peni-
tenciário nacional[, o sistema educacional e o SUS] ser[em] carateriza-
do[s] como “estado de coisas inconstitucional”. (STF, 2015). 
 

O sistema prisional brasileiro é tema muito seleto, até mesmo nas Cortes 

Internacionais, pois o Estado nacional firmou-se com outras nações por meio de 

tratados, uma vez que são consideradas, no exterior, “como centro ou campo de 

concentração para pessoas pobres”, como assim comenta o autor Wacquant, em 

seu artigo “A aberração carcerária à moda francesa”. (WACQUANT, 2016).

 Emposto, diante de todas as ponderações em torno do entendimento ju-

risprudencial acostado, firmou-se entendimento entre a Suprema Corte que inú-

meras pessoas, em número brando, sofrem violações constantes a seus direitos 

fundamentais e que, tal fato negativo não pode passar como situação isolada. É 

mencionado a necessidade preeminente de implementar remédios estruturais, 

que sejam implementados por políticas públicas eficientes e capazes de erradi-

car as mais diversas afrontas as garantias individuais e coletivas do aprisionado. 
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Na primazia do texto, na qual o mesmo retrata uma realidade seletivida-

de, menosprezo e abandono frente à temática abordada, o que fere diretamente 

aos pactos sociais e civis, derivados dos acordos internacionais que objetivam 

melhorar a situação, como às missões pactuadas no Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos de 1966, a Convenção Internacional sobre a Elimina-

ção de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, a Convenção Contra 

a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis Desumanos Degradantes de 

1984, dentre outros. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas):

O sistema prisional brasileiro tem sido alvo de diversas recomendações 
emanadas pelas instâncias internacionais de proteção aos Direitos Hu-
manos, às quais o Brasil aderiu por meio de tratados. Junto ao Sistema 
da Organização das Nações Unidas, por exemplo, o Subcomitê de Pre-
venção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, após visita ao Brasil em setembro de 2011, emitiu relatório 
acerca das condições de detenção no Brasil, enfatizando a situação de 
superlotação dos presídios, a ausência de estrutura material adequada 
das unidades prisionais e os crimes de tortura e maus-tratos cometidos 
por agentes do Estado (NAÇÕES UNIDAS, 2017).

Neste mesmo entender, Lênio Streck também fundamenta seu pensamen-

to no passo que, a dignidade humana é um pilar fundamental que deve ser aco-

lhida nas decisões judiciais, principalmente no tocante à prisão e as condições 

desta. Portanto, inteligência mister ao uso dos princípios na era de um judiciário 

movido não mais somente por leis/normas e sim, pelo conjunto de dogmas que 

formam o direito, sendo para a sociedade, um reflexo direto e necessário as suas 

necessidades, cumprindo, preliminarmente, com o caráter pedagógico e social. 

(STRECK, 2015).

Neste propósito, visto que, muito se comenta nos ordenamentos jurídicos 

sobre a necessidade da dignidade da pessoa humana, há de salientar que tal ar-

cabouço emblemático nem sempre foi devidamente inserido nos contextos histó-

ricos passados. Isto porque, embora hodiernamente seja considerada como valor 

supremo nas sociedades democráticas, nos primórdios era totalmente desconsi-

derada, desvalorizada, pois não havia tal preocupação com tal assunto. (SILVA, 

2017).
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Fazendo um elo necessário entre a temática denotada e ao bojo axiológico 

deste compendio, frisa-se em uma realidade de grande repercussão: a dignidade 

humana da pessoa presa: O Estado de Coisas Constitucional como figura real 

das falências das políticas públicas em prol dos encarcerados. 

Neste aspecto, a pesquisa desenvolvida tem como entorno a real necessi-

dade de compreensão dos temas articulados, em especial na análise das inúme-

ras dificuldades e problemas que são evidenciadas no cumprimento das penas 

no sistema carcerário brasileiro, que vem sendo duramente criticado pela ques-

tão da superlotação carcerária, o ambiente desfavorável, bem como favorável 

à agressão e, na pior das hipóteses ao grande consumo de drogas e o elevado 

índice de reincidência. (ANDRADE, 2015). 

Até prezado momento exposto, percebe-se que o atual cenário do sistema 

prisional no Brasil é de crise, vinculada a um panorama fadado a diversos fatores, 

a saber, como por exemplo o sistema de capitalismo e consequente desigualda-

de social, o que transforma o cárcere numa eventual reprimenda a todos aqueles 

que infringiram à lei, por algum motivo. Pode parecer estranha tal conclusão, 

mas, o aprisionamento no Estado nacional brasileiro tem cor. E, em especial, tem 

preferência pela cor negra. (SILVA DE MELO, 2016).

 Segundo estudos do grande professor, Doutor Miguel Ângelo Silva de Melo, 

no tocante a temática, referenda-se:

Os níveis sócios estruturais de racismo (e respectivamente, do pre-
conceito) bem como os níveis ideológicos dos discursos atrelam-se 
a pensamentos individuais e a ações que se baseiam e se condi-
cionam mutuamente, na medida em que os indivíduos encontram 
termos específicos e significados como premissas de suas ações. 
O racismo se manifesta de formas repetitivas, atacando individual-
mente indivíduos em uma esfera micro social, porém, representa 
um todo complexo do sistema social que a ele é disposto (MELO 
2001, p. 87).

Segundo ANDRADE, diversas pesquisas, em prol do estudo quantitativo, 

demonstram que cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) do encarcerados 

são pessoas jovens, de cor negra, com baixo nível de renda. Ainda referendando 
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tais comentários, tece-se ainda a problemática do racismo estrutural, enfrentan-

do –se assim, um sistema desigual, visto por uma ótica discriminatória, enraizada 

em uma sociedade racista e com práticas cruéis nos sistemas de aprisionamen-

tos, sendo os indivíduos vistos com grau de inferioridade. (ANDRADE, 2015). 

Destaca:

Esses seres humanos são vistos pela sociedade como sub-humanos, 
porque em geral eles já eram alvo de preconceito de classe, de cor e, 
quando comete um crime a justiça os define como criminosos recebendo, 
portanto, o último selo, o último estigma do criminoso, aquele que se as-
socia aos demais. O sistema carcerário brasileiro se configurou desde a 
sua gênese como uma espécie de apartheid social, onde se conhece os 
senhorzinhos, os algozes e os flagelados. (ANDRADE, 2015, Pág. 119). 

 No tocante ao ordenamento jurídico hodierno, a Carta Magna de 1988, 

aduz em seu artigo 144 que: A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Neste azo, dispõe de uma norma 

constitucional, de eficácia plena, sendo atribuído ao Estado o dever, de maneira, 

objetiva em assegurar aos seus cidadãos o poder de guarda e segurança. É o 

que se assevera em prol de sua responsabilidade objetiva, uma vez que, neste 

contexto, meramente civilista, aos atos impostos de dever do Estado, este res-

ponde de maneira objetiva pelos danos causados. (BRASIL, 1988).

 O poder que deriva da força estatal tem fomento a função de jurisdição, 

que se observa na aplicação da lei, a todos aqueles que a infringirem. Ou seja, 

havendo nexo entre o fato típico e a norma penal, por exemplo, existe delito. Esta 

proeza, em relação a capacidade do poder de punição é dedicada tão somente 

do Estado, uma vez que o mesmo goza de soberania plena por forma e prerro-

gativa legal, dando origem ao poder de punir do Estado. Tal poder deriva do con-

tratualíssimo social, ou seja, o poder que a sociedade delegou ao Estado para 

que o mesmo possa constituir os pilares do império em torno da figura do Estado, 

sendo assim, o particular não pode usar da sua própria força para se valer dos 

seus direitos, é inconstitucional e configura a autotutela. (LEAL, 2014). 
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 Trazendo para a melhor realidade fática, embora juridicamente seja extraí-

do que a prisão é o meio/modo que melhor que repara-se os danos causados, 

sabe-se que, no Brasil, enfrenta-se uma triste realidade de superlotação, sendo 

uma sociedade carcerária gigantesca comparado com os demais países do mun-

do, uma vez que, atualmente tal cerceamento da liberdade não se mostra eficien-

te no que tange a finalidade da lei penal e sua executoriedade que é a busca da 

necessária ressocialização do indivíduo e o retorno a sociedade. (LEAL, 2014). 

Também assevera tal assunto o Cypriano e Lemos, senão vejamos:

No Brasil o sistema prisional não atende a sua finalidade e torna-se um 
agravador onde, por coação ou busca de respeito e vantagens, o indiví-
duo preso pela prática de crime leves acaba cometendo crimes maiores 
e o que pratica os delitos leves tenha poucas chances de ressocializa-
ção, já que convivem com os que são quase impossíveis (CYPRIANO; 
LEMOS, 2015).

 Existem vários problemas que um recém aprisionado certamente enfrenta 

dentro ou fora do sistema carcerário. Dentre os principais, pode-se citar o pre-

conceito e elenco das facções, que se apensam a vida do custodiado. O apena-

do tem direito a gozar de todas as garantias legais e direitos fundamentais a ele 

inerentes. Certamente, a sua ressocialização e seu retorno ao convívio social 

representam grandes objetivos ao Estado, trazendo de volta uma pessoa ree-

ducada, proba, que possa adentrar ao seio comunitário sem que possa cometer 

outros e eventuais delitos. Com isso, a educação, o trabalho digno, a aceitação 

são pilares que estabelecem a melhor condição de dignidade humana e, nesta 

esteira, se mostram como instrumentos necessários para melhores resultados, 

permitindo que ele tenha qualidade de vida e consequentemente a uma evolução 

como pessoa. 

 Outrora, a realidade brasileira se mostra adversa e contraditória. Ao sair              

do sistema a qual estava preso, o indivíduo é colocado e alocado numa socie-

dade que se mostra fechada a novas oportunidades, oferecendo como resultado 

um poço de discriminação, não dando chances ao tão esperado retorno, princi-

palmente quando a temática é voltada a seara trabalhista, incumbido da discri-
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minação notória. A sociedade não aceita uma pessoa que já experimentou uma 

pena que a privou de sua liberdade. Desta maneira, muitos não conseguem um 

labor formal, indo em busca de atividades informais e muitas das vezes, ilícitas, 

dando azo ao retorno prisional.

Assim, diante de tudo posto, a vista das mais diversas ponderações históri-

cas, doutrinárias e todo o aparato jurisprudencial, necessário a dialogicidade dos 

assuntos mencionados, bem como o devido exercício da hermenêutica jurídica, 

para necessariamente propor grandes ponderações entre o Direito e o tema pau-

tado na ressocialização, dando azo para fundamentar quais os motivos de retor-

no ao sistema prisional brasileiro por meio de análise geral do tema e suas mais 

diversas facetas nos capítulos a seguir.

DAS CLASSES SOCIAIS E ETNIAS MAIS AFETADAS NO                      
SISTEMA DE ENCARCERAMENTO
 

Atualmente, tem-se um perfil indutivamente traçado em relação ao infrator 

da sociedade brasileira. Este tem um papel específico e com características con-

sideradas. O estereótipo é típico e comum. O transgressor geralmente é negro, 

do sexo masculino, não frequenta escola e vive na miséria. Esse é o perfil traça-

do pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Até onde pode-se punir 

tal “inimigo” como assim se é visto pela sociedade, um ser criado pela própria 

sociedade já que ela se apresenta sem rumos, sem oportunidades, mas imersas 

de conflitos que dificultam o crescimento intelectual de pessoas negras/pardas 

encarceradas.

Os presos do sistema penitenciário brasileiro são majoritariamente jovens, 

negros, pobres e de baixa escolaridade, segundo o que foi apontado por uma 

pesquisa levantada pelo Infopen - Informações Penitenciárias, pesquisa divul-

gada em 06 (seis) de agosto de 2018. Além do fato das instalações de péssimas 

instalações nas unidades prisionais, via de regra, os encarcerados atualmente, 

no Brasil, são pessoas de cor parda e negra, no total, em porcentual de 61,7% da 

população registrada na pesquisa. (CÂMARA DOS DEPUTADOS). 
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 Neste compasso, certamente após uma imensa análise panorâmica do 

sistema prisional brasileiro, pode se conduzir a uma ideal racista por parte do 

próprio poder Judiciário, com os dados levantados sobre a hipóteses acima elen-

cada. Isto pode ser averiguado em outras pesquisas também, o que insurge na 

ideia do instituto da seletividade penal. (CARVALHO, 2016). Vejamos os dados 

do estudo elabora pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública:

Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 
17,3% da população carcerária nacional, no ano de 2013, foi classifi-
cada como “cor da pele/etnia” negra. Em uma interpretação superficial, 
os números poderiam objetar a tese da seletividade racista do sistema 
punitivo. No entanto, se agregadas as pessoas que foram classificadas 
como pardas (44,4%), temos um total de 64,7% do contingente carce-
rário, contra 35,3% daquelas identificadas como brancas. As formas ofi-
ciais de classificação são significativas para compreensão do problema. 
(FBSP, 2014)
 

 Certamente, é vistoso atualmente um aspecto comum de encarceramento 

em massa de indivíduos, especialmente negros por diversos casos levantados, 

por terem cometido infrações penais, na qual conduz a aplicação da pena ao final 

do processo legal. Diante deste aspecto, abre-se então possibilidades explanati-

vas para compreensão do fenômeno institucional da seletividade de cor nos sis-

temas prisionais do Brasil, a partir do momento que vem a público pesquisas de 

campo relacionadas a estas conclusões acima orquestradas. A partir deste triste 

resultado, que pode ser possível o aprofundamento de tais averiguações para 

que possa formular conclusões a respeito do problema social, sendo necessário 

uma contribuição jurídica neste aspecto. 

O racismo no Brasil não é fato isolado. Inicialmente, o país sofreu com tal 

mazela até pouco tempo atrás. Isto porque tão somente em 13 de maio de 1888, 

a Princesa Isabel finalmente deliberou a Lei Áurea, um fragmento legal com dois 

parágrafos que, em linhas gerais, acabou com a escravidão no Brasil. Mesmo 

com a assinatura vantajosa, muitos negros continuaram na perspectiva negativa 

da escravidão, por não deterem condições mínimas de sobrevivências a longas 

distâncias dos seus patrões. 
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Sendo assim, por anos a população negra vem sofrendo discriminação               

por diversos meios sociais, principalmente no tocante a exclusão social por aver-

são a etnia. Logo, tal consideração não poderia sair ilesa no sistema penal. Con-

forme asseverado, é comprovado que pessoas pobres, sobretudo negras, pos-

suem mais inclusão nas unidades prisionais do país. Por este motivo, se faz 

necessário investigar o nascedouro do encarceramento, de maneira seletiva da 

população negra brasileira como primeiro passo a ser dado, para que depois 

possa se delimitar futuras soluções sócias, políticas e administrativas que se 

mostrem efetivas na redução da violência institucional. 

Embora ressaltada tal mazela social, é imperioso ressaltar que existe no 

Ordenamento jurídico moderno o majestoso princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, que funciona como um aglomerado de axiomas que parte da premissa 

da igualdade, isonomia, de todos aqueles gozarem da qualidade de serem hu-

manos. O dispositivo elencado tem como função salientar o respeito aos seus 

direitos fundamentais sem qualquer desigualdade, seja ela de cor, classe, sexo, 

crença etc. 

Pode se dizer que tal aplicação deste funciona como verdadeira barreira 

para abusos de poder por parte do poder Estatal, na qual deveria prosperar, 

dando aos mesmos, condições de igualdade, isonomia nas relações sociais e 

processuais. Necessário salutar que este princípio vem escrito na Constituição 

Federal, no artigo 1º, refletindo expressamente que a República Federativa do 

Brasil é formada pela união indissolúvel e tem como um dos fundamentos a dig-

nidade da pessoa humana, não trazendo nenhuma ressalva, ou referendando di-

ferenças entre os indivíduos, o que se pode concluir na necessidade e amplitude 

a todos. 

 Desta forma, fazendo um elo necessário com o tema proposto na                              

pesquisa, faz-se necessário advertir que esta garantia constitucional também se 

estende a pessoa presa. Também se mostra evidente a necessidade de uma po-

lítica social que possa aderir a este problema social, que venha a garantir a dig-
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nidade do preso de voltar ao seio da sociedade, onde esses seriam beneficiados 

e, com isto, consequentemente, poderia diminuir o nível de criminalidade no país. 

 Um dos pontos mais alarmantes é que pessoas negras são as mais per-

ceptíveis para o encarceramento. A juventude negra brasileira suporta diversas 

mazelas, na qual se exteriorizam em forma de obstáculos, que iniciam desde a 

infância e se alastram até o longo da vida. Rasas são as oportunidades sociais, 

para digno acesso à saúde, educação de qualidade, dentre outros direitos neces-

sários, restringindo assim, o pleno e melhor crescimento e desenvolvimento de 

um ser em sociedade. 

Quando inseridos em sociedade, muitas vezes precisam estudar e traba-

lhar para que possam ter uma condição de sua inserção no mercado de trabalho. 

Quando isso não acontece, muitos acabam se deparando com a outra face da 

desigualdade social: o crime. O crime se mostra como uma saída rápida e co-

mum para os anseios e acesso à vida mais digna, pois o dinheiro proporciona o 

acesso a direitos que não são ofertados pelo aparelho Estatal. 

Quando tal artimanha é verificada, a outra faceta se abre: o sistema de 

encarceramento. E neste sentido, é importante comentar que a grande possibili-

dade de ser preso hoje no Brasil, está certamente relacionado ao grau de estudo/

escolaridade, cor, etnia e raça. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), confirma tal argumento levantado, senão vejamos:
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Segundo o IBGE, em pesquisa efetuada pelo Doutor em Sociologia, o             

senhor Thiago Brandão Peres aduz que: “Em números absolutos, entre 1990 e 

2014, a população prisional saltou de cerca de 90 mil para 600 mil presos, apre-

sentando um crescimento de 575%. Se mantivermos essa tendência, em 2075, a 

cada dez pessoas, uma estará presa”. O que é certamente um problema social, 

até porque o país possui uma grande população carcerária desde os dias atuais.

A seletividade de cor ao encarceramento é evidente. O preconceito está 

presente em todos os lugares, seja na escola, igrejas, ruas e avenidas e não 

passaria isolado pelo poder judiciário. São várias as formas de descriminação, 

podendo ser manifestada mediante qualquer forma de violência, seja ela física ou 

verbal, e neste caso, se manifesta no cárcere. Enfim, não importa a forma que ela 

seja exteriorizada, todo e qualquer posicionamento agressivo irá provocar danos 

irreparáveis às vítimas.

Relacionado ao mundo jurídico, o direito à liberdade refere-se à limitação 

do Estado em intervir na intimidade de cada pessoa, podendo ser a liberdade de 
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pensamento e consciência, a livre escolha de expressão, manifestação e culto, 

sem determinações sobre qual conduta a seguir de modo que ele tenha livre es-

colha para decidir o quer adotar para si. A liberdade é plena, mas não se pode 

opor contra a lei, ou seja, a liberdade não pode ser utilizada para justificar a prá-

tica de um ato ilícito. Sempre a analisar a moral, os bons costumes e o respeito 

são essenciais, independente de cor, raça, gênero, etnia etc. (GRECO, 2015). 

Outrora, embora haja a necessidade de persistir no referencial temático, 

também se faz necessário compreender todos os elementos que ensejam a sele-

tividade de cor ao sistema carcerário. Trata-se de um debate oportuno. Falar so-

bre criminalidade no contexto social brasileiro é bastante diverso, denso e requer, 

diante mão, uma criticidade para que possa ser compreendido, de uma forma 

estrutural e sistêmica. 

Para Wacquant, o sistema carcerário brasileiro reflete como campo de           

concentração para pessoas pobres, que funcionam como depósito natural de 

pessoas, pessoas estas que não são as mais bem-vindas ao seio social mo-

derno. Ou seja, os indivíduos que não estão dentro de um contexto social, devi-

damente estabelecido pelas cidades neoliberais (por exemplo: pobres, negros, 

suburbanos etc.), situação muito comum e o que mais favorece o crescimento de 

pessoas ao cárcere. (WACQUANT, 2015).

A população carcerária brasileira é muito alarmante e vem crescendo              

abruptamente. No ano de 2000 tinha-se o total de 232.755 pessoas presas, ao 

passo que, em 2010, esse número havia modificado para 496.251, o que de-

monstra um passo largo, duplo e destacável em relação ao número de pessoas 

presas, estes são os dados coletados pelo Sistema Integrado de Informação Pe-

nitenciária (Infopen), conforme dados abaixo formulados em gráfico:
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 Certamente, após análise gráfica fica coerente que a situação do cárcere 

brasileiro é altamente preocupante e revela o descuido por parte Estatal bem 

como a ausências de mecanismos que contribuam com o não aprisionamento de 

certos grupos sociais. O pior de tudo isto é que, cerceados de sua liberdade, o 

ambiental prisional é de extrema deterioração, não só das condições de infraes-

trutura, mas de afronta à dignidade humana. O que revela uma situação mais 

relevante por não possuir adequadamente condições de sobrevivência.
 

O PERFIL ÉTNICO RACIAL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 

Hoje em dia, boa parte dos apenados no Brasil em sua maioria são pessoas 

negras ou pardas. Segundo o Sistema Integrado de Informação Penitenciária 

(Infopen), demonstram dados alarmantes em relação ao perfil étnico racional da 

população presa. Em número, 60% são negros, 37% são pessoas brancas. Isto 
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significa certamente que há sim uma seletividade crucial entre o aprisionamento 

de pessoas brancas e negras no país, o que faz ser algo preocupante e demons-

tra vulnerabilidade social entre os pontos analisados comparativamente entre as 

populações que evidenciam uma margem marcante entre os associados na pes-

quisa. 

 Os dados são gráficos:

 Pela análise gráfica pode se verificar que a população negra encarcera-

da é superior (quase dobrada) em relação a população branca. Neste sentido, 

pode-se auferir que existe, de certa maneira, uma seletividade de classe/cor no 

tocante ao sistema prisional. Para Coelho (2005a), fica evidente que existe um 

“estereotipo” de cor que se mostra mais evidente, em relação aos encarcerados 

atualmente no Brasil, especialmente no que tange quantidade de pena. (COE-

LHO, 2005). 
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Desta maneira, fica evidente que pessoas negras, enquanto réus, tendem 

possuir punições mais brandas e severas se comparados a pessoas brancas, 

apesar de partilharem de características e complexidade de casos semelhantes. 

A hermenêutica jurídica, na seara da justiça social criminal, explica que tal situa-

ção se mostra como uma reprodução da desigualdade social e de direitos que 

compromete o exercício pleno democracia na sociedade brasileira. (ADORNO, 

2014).

O problema social demonstrado não é fato isolado e não possui caráter              

de simplicidade em relação a eventual solução. É um teorema entre diversos 

fatores com soluções complexas. A desigualdade social e de direitos no Brasil é 

um dos anseios que assolam toda a sociedade e dá azo a criminalidade. Os pro-

blemas gerados a partir do primeiro fator são inúmeros e, desta feita, contribuem 

com êxito na inserção de novos delitos, para que, por tal “caminho” às pessoas 

possam gozar das mesmas garantias, conforto e necessidades das quais às mais 

fortunadas tenham acesso. (ADORNO, 2014).

É oportuno debater tal problemática, uma vez que, o sistema prisional se 

mostra ser como um complexo ou indicadores de situações que ensejaram o 

crime e quais naturezas destes. Os incriminados se mostram como uma popula-

ção de uma sociedade mais pobre, menos urbanizada, marginalizada, o que os 

faz mais reféns de certos tipos de criminalidade, que muitas vezes estão ligados 

aos itens mais básicos dos bens de consumo, como alimentação, vestuário, tec-

nologia, moradia etc. Numa sociedade cada vez mais complexa, mescladas aos 

mais diversos problemas sociais que se enfrenta todos os dias, verifica-se que 

boa parte dos ilícitos penais são práticas comuns entre jovens, de idade entre 18 

e 24 anos, correspondendo a 31% do porcentual de presos, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), senão vejamos:
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Se é notório a quantidade de acontecimentos procedidos recentemente 

que emergem os jovens, isto também se coaduna com o argumento de que, 

em suma, na maioria desses casos, são jovens negros, sem oportunidades, que 

veem no crime uma saída emergencial para seus conflitos para com o mundo do 

qual é inserido, desde o seu nascimento, com omissões de direitos, deveres e 

garantias estatais. É necessário por meio de estudos diretos para esse campo, 

compreender as mais diversas relações de crime sobre jovens. Vale corroborar 

que, estatísticas de cor, raça, classe social e educação ainda são fatores contri-

buintes para planejamento científico. 

Mas, o que não impede de jovens brancos, sendo ricos ou pobres, não 

cometam atrocidades. Basta acompanhar diariamente em jornais e revistas, ou 

canais de televisão, onde cada vez mais desenvolve-se maiores números de 

casos de jovens de classe média alta, ou até mesmo classe alta, que, geralmen-

te de cor branca, mesmo sendo de um berço educacional impecável, e outros 
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luxos, acabam sendo influenciados para o crime como resposta de fatores inter-

nos familiares, como por exemplo a ausência paternal, o que faz concluir que o 

crime não está interligado tão somente à pobreza, miserabilidade, etc. Mas sim, 

por diversos contextos/indicadores que devem ser compreendidos pela ótica da 

criminologia. 

Por tais apontamentos, é de grande importância analisar de forma con-

substancial como os jovens infratores também sofrem com fatores psicológicos 

e fáticos para promoção de condutas tipicamente ilícitas, tal como os demais 

infratores de outras idades. É vistoso que uma sociedade estatal necessita de 

amparo social para formação de seus jovens, em todos os seus aspectos, como 

a promoção da educação, à saúde física e mental, de toda estrutura familiar, 

dentre outras medidas que surtem em sua essencialidade. Os fatores sociais 

e psicológicos influenciam diretamente na contribuição das condutas típicas do 

consentimento delituoso, para explicar ou na tentativa desta, como os demais 

pontos, fluem na vida dos jovens. (WACQUANT, 2015).

Mostra-se que, não são apenas as condições de vida que impactam na 

realização do crime, e sim, porém pontos internos (desamparo social e fami-

liar, ausência de diálogo) também podem influenciar na inserção do indivíduo ao 

mundo delituoso. No âmbito do estudo em tese, tem-se a noção que os jovens 

negros são sempre os principais personagens desses atos, como demonstrado 

fielmente nos gráficos acima elencados. São geralmente negros, morando em 

favelas em situações não confortáveis, ausentes de uma educação básica e sem 

dúvida de um seio familiar. 

A educação ainda se faz como antídoto para tal situação de criminalidade.  

A Educação e o ensino amparado de estruturas sociais firmes servem para haja a 

inclusão desses transgressores, e que estes, com auxílio das medidas restaurati-

vas possam se realocar novamente na sociedade, sendo estes, sem critérios de 

exclusão algum, negros ou brancos, onde tal premissa, ligada à reincidência, ou 

seja, ao processo de retorno ao sistema de encarceramento, será oportunamente 
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debatido em sede de capítulo posterior a este, com indicativos e mostruários que 

negros, pobres e jovens são os mais afetados pelo encarceramento hodierna-

mente.

RESSOCIALIZAÇÃO: PERSPECTIVAS E REALIDADES

Após leitura integral dos capítulos anteriores, é possível concordar que todo 

aquele que vier, culposa ou dolosamente, prejudicar a terceiro, causando danos 

e que, tal atitude, tenha presunção penal, este será certamente punido na forma 

que a lei vier cominar. Isto é, certamente o caráter sancionar que se manifesta 

em torno de uma pena que é aplicada ao indivíduo, em prol de um caráter peda-

gógico e sancionador. (MELO, 2017). 

É necessário verificar que a aplicação da pena é, sem dúvida, por sua via 

de consequência, uma forma do Estado punir, mas também de educar. O objetivo 

da reprimenda legal é, de certa forma, ressocializar o condenado, para que, logo 

após todo o processo legal, este possa entender o caráter negativo de suas ações 

e possa, desta maneira, retornar à sociedade como um indivíduo restaurado para 

o trabalho, sociedade, família etc. (MELO, 2017).

O processo de ressocialização corresponde ao poder e ao papel de rein-

tegrar o apenado novamente ao convívio da sociedade civil, isto tudo, por meio 

das mais diversas políticas de humanização, promoção de direitos fundamentais 

e certamente, a inclusão. Desta forma, a reinserção do condenado se mostra 

como missão Estatal frente ao que preconiza a Lei Penal e aos preceitos bási-

cos que norteiam à Carta Magna de 1988. No entanto, apesar das garantias que 

são oferecidas nas leis ordinárias, como a Lei 7.210/84– Lei de Execução Penal 

(BRASIL, 1984), muito se percebe- que vários direitos dos presos estão à míngua 

e suscetível de exclusão, restrição, o que impossibilita o processo retro mencio-

nado. (MELO, 2017).

 As dificuldades encontradas para o procedimento aplicável à ressocializa-

ção são diversas. Inicialmente, de maneira ainda interna, ao ser encarcerado, o 
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apenado geralmente precisa de proteção, e para tanto, se faz necessário aliar-se 

com outros apenados, que, em conjunto e desígnios comuns, formam às famo-

sas (no popular) “facções criminosas”, a qual, desta forma, afasta diretamente a 

eficácia do processo, fazendo com que ele continue a delinquir. Atualmente, no 

cenário brasileiro, a Lei 12.850/2013, trouxe à baila, o conceito de organizações 

criminosas. Segundo o artigo 1º7, parágrafo 1º desse diploma normativo. (BRA-

SIL, 2013), senão vejamos:

Artigo 1º, §1º- Considera-se organização criminosa a associação de 4 
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 
anos, ou que sejam de caráter transnacional.

 Assim, por este viés, pode-se auferir que o assunto não é nada isolado              

no campo penal, sobretudo no Brasil. Sendo certo que há até previsão legal 

para o assunto tão pautado. A violência nos presídios ainda é uma celeuma a 

ser vencida pela República Federativa do Brasil. Atualmente, sob a ótica das 

organizações criminosas, sabe-se que o presídio, não é, nem de longe, o local 

mais seguro e ressocializador. Muito pelo contrário, é lá que às atividades mais 

ilícitas como por exemplo o tráfico de drogas, prostituição, armas, etc., são ge-

renciadas de forma interna e externa aos locais de prisão, tendo como resultado 

uma insegurança à sociedade e um fracasso ao processo da Ressocialização do 

apenado. Por tais fatos, é notório também que o Estado, não possui, de fato, o 

controle total da situação, gerando ainda mais delinquência e reincidência. (NE-

POMUCENO, 2015).

 Segundo Raquel de Souza Nepomuceno, estas são as principais                                  

Organizações Criminosas no Brasil, sendo estas as mais complexas e que repre-

sentam um maior número de associados e voltados ao mundo do crime, senão 

vejamos:

O Primeiro Comando da Capital (PCC), no Estado de São Paulo, criada 
em 1993 na Casa de Custódia e Tratamento Dr. Arnaldo Ferreira. O Co-

7 Vide Lei 12.850/2013. 
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mando Vermelho (CV), nascido em 1980, no Rio de Janeiro. O Terceiro 
Comando, nascido também nos anos 80 como dissidência do Comando 
Vermelho, tornou-se o principal rival deste último, instaurando uma guer-
ra pelo controle do Tráfico de Drogas em mais de 600 favelas do Rio de 
Janeiro. A facção Paz, Liberdade e Direito (PLD) foi fundada na cadeia da 
Papuda, no Distrito Federal, em 2001. Em Minas Gerais, no mesmo ano, 
foi fundada na Penitenciária Nelson Hungria a facção Primeiro Comando 
Mineiro (PCM) (NEPOMUCENO, 2015). 
 

A Lei de Execuções Penais, especialmente em seu artigo 228, dispõe da 

necessária assistência social, que deve ser garantida ao preso, em forma de am-

paro para o seu retorno direto e essencial à sociedade, ou seja, promovendo sua 

ressocialização. Após explanação da situação acima narrada, é de certo relatar 

que existem falhas na promoção destas disposições legais, pois hodiernamente 

às prisões são ambientes sujos, superlotados, com diversos problemas estrutu-

rais, e as prerrogativas do preso, não são totalmente respeitas, com uma severa 

e violação aos seus direitos essenciais e básicos, situação que apenas fomenta 

o crime organizado e o instituto da reincidência. (BRASIL, 1984).

 Segundo o Código Penal Brasileiro, verifica-se o aparato da reincidência 

quando o apenado comete novamente um delito, tendo como como objeto ante-

rior, uma sentença que transitado em julgado no seu País de origem ou no es-

trangeiro, conforme literatura do artigo 63 do código retro9. (BRASIL, 1940). Se-

gundo os dados do Informe Regional de Desenvolvimento Humano (2013-2014) 

do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), atesta que o 

processo de reincidência é muito elevado e superior ao de ressocialização. Ou 

seja, tem-se um país que ocupa a 16ª posição com maior número de violência. 

(GOMES, 2014).

8  Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepa-
rá-los para o retorno à liberdade. (BRASIL, 1984).
9  Código Penal - Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, 
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado 
por crime anterior.
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Porcentagem de reincidência, países selecionados, 2013

Argentina México Perú El 
Salvador Brasil Chile

Reincidentes 38,6 29,7 15,8 10,4 47,4 68,7

Reincidentes 
entre mulheres 23,1 9,9 12,2 3,8 30,1 15,8

Fonte: “Estudio comparativo de población carcelaria PNUD (2013). Veja-se Anexo estatístico-metodológico; 
informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y 
propuestas para América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nova Iorque/Estados 
Unidos: nov. 2013, p. 129. Disponível em: <latinamerica.undp.org>.

Conforme à pesquisa acima demostrada, é mais que evidente que a sone-

gação de direitos e às condições desumanas do sistema de prisão, influenciam 

e acarretam a eficácia da promoção da ressocialização do condenado. Deste 

modo, por via de consequência, o apenado ao sair da sistemática prisional, pos-

sui grandes chances de retorno, por não ter compreendido, de certa forma, o 

caráter pedagógico que objetiva a execução penal brasileira em suas redações 

legais. 

De maneira externa, este fato também não se mostra isolado. O preconcei-

to representa também uma das mais diversas e piores facetas da sociedade que 

recebe o apenado de volta ao convívio social. Pela insegurança gerada pela vio-

lência institucionais, à comunidade como um todo, não consegue, de certa forma 

se adaptar com um ex-presidiário em seu meio social, comprometendo também 

a sua ressocialização. 

Isto muito se reflete na promoção de empregos, na oferta de educação,             

nos olhares duros daqueles que demonstram tal situação impondo e exteriori-

zando tal situação em forma de exclusão social. Tudo isto, tende-se a querer 

justificar no fundamento de que quase sempre, o preso comente um crime mais 

de uma vez, sendo assim, um ameaça letal ao meio em que vive. Em números, 

42% dos ex-presidiários delinquiram mais de uma vez. 89,3% são homens e 10, 

7% são mulheres, tudo isso conforme Relatório de Pesquisa elaborado pelo Con-
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selho Nacional de Justiça do Brasil, em 2013. (CNJ, 2013). Vejamos os dados 

gráficos coletados, pelo critério de sexo dos apenados no país:

Tabela 4 - Número de apenados, não reincidentes e reincidentes por sexo

Sexo

Reincidente
Apenados

Não Sim

Número % Número % Número %

Feminino 66 10,7 3 1,5 73 8,1

Masculino 548 89,3 193 98,5 826 91,9

Total 614 100 196 100 899 100

Não Informado 4 3 13

Total Geral 618 199 912

Fonte: Pesquisa Ipea/CNJ, 2013.
Elaboração dos autores.

 Diante de todos os dados apresentados, é notório que a reincidência é um 

fenômeno que ocorre com mais intensidade em homens do que mulheres. Dou-

tro lado, além dos problemas já comentados acima, visa salientar também que, 

além da notória falta de falta de estrutura, existe também a falta de compreensão 

dos agentes penitenciários a respeito da importância da promoção dos aspectos 

humanitários no tocante à humanização da pena. (CNJ, 2013).

Por tudo posto, embora à legislação de execução penal pregue diversas 

benesses e garantias, indo ao encontro do que se estabelece à Constituição 

Federal de 1988, sabe-se que, diversas unidades prisionais estão completas de 

presos, em sua maioria, ainda provisórios, gerando assim a superlotação, cau-

sando situação de risco a todos os reclusos e toda à sociedade em si – uma vez 

que, a ausência de saúde, higienização, assistência jurídica, psicológica, são 

indicadores de reincidência. (MARCÃO, 2016). 
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 Neste mesmo entender, resta prejudicada a possibilidade de promover, de 

forma eficaz a ressocialização daquele que se encontra aprisionado, quando este 

permeia um meio totalmente promíscuo e ligado internamente ao crime. Uma vez 

que, embora não seja fator determinante a inclusão ou não ao mundo do crime, 

o modo como é recebido, à margem de pessoas extremamente perigosas, sem 

auxílio direto de uma rede integrada (educação, saúde, trabalho), é de ser notar 

que há um desvio na função de trazer o indivíduo para a sociedade, no intento de 

não mais cometer novos delitos, contribuindo para que o contrário ocorra, cau-

sando estes números elevados de retorno ao cárcere. Por fim, embora a pena 

privativa de liberdade seja uma das que mais promovem satisfação social, não se 

pode o Estado apenas ou tão somente prender, mas sim, dá suporte para que o 

indivíduo possa retornar e contribuir para o meio social que ele convive. (MIRA-

BETE, 2015). 

MOTIVOS QUE INTERFEREM E OCASIONAM O RETORNO AO 
ENCARCERAMENTO.

Falar em retorno ao encarceramento, atualmente, é uma das pautas mais 

discutidas em todo campo de estudo de Direito Penal e Processo Penal. Isto por-

que, a reincidência, como visto acima, é um dos indicadores mais notórios que 

existem dentro do plano de análise que vislumbram os apanhados pelo sistema 

de cárcere brasileiro. Neste diapasão, nada mais acertado do que verificar quais 

os motivos ou circunstâncias que são norteadoras destes processos de retorno, 

para que, desta maneira, possa promover uma reflexão a respeito da problemá-

tica. 

O Brasil é considerado segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(2012), o 4ª (quarto) país que mais encarcera pessoas no mundo todo. Tal situa-

ção demonstra uma dado que deve ser levado em conta para que haja, de certa 

maneira, uma forma de evencer tal pesquisa, pois considerando a quantidade po-

pulacional que o país possui, de certa forma e de maneira totalmente deflagrada, 

existe assim, a superlotação, que dificulta, logo de início função de ressocializar 
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das prisões, causando a reincidência- que, diante mão, possui determinantes, 

como o preconceito social, o desemprego, às desigualdades e a má-distribuição 

de renda, dentre outros. (FBSP, 2014). 

Ao sair do sistema prisional, o ex-detento deve buscar, em regra, uma saí-

da lícita para toda a situação que o corrompeu. Certamente, o primeiro passo, em 

muitos casos, é a busca de um emprego digno. Neste momento, certamente é 

uma das principais situações negativas que são enfrentadas de maneira negativa 

ao indivíduo, uma vez que, muitos recebem primeiramente, a negativa social, os 

olhares segregacionistas do preconceito, o que corrompe ainda mais a inserção 

do mesmo à sociedade. Por este viés, a dignidade da pessoa humana ao ex-de-

tento não é condão suficiente para ao menos tentar oferecer qualquer condição 

de ter um retorno de forma útil a sociedade, pelo trabalho, como exemplo. (SI-

QUEIRA, 2015).

A imagem que se passa pelos instrumentos de mídia social no que diz res-

peito ao sistema prisional brasileiro, faz com que à sociedade isole pessoas com 

histórico prisional seja por medo ou pela sensação de insegurança que alarde 

grande parte da população. Assim, o problema de inserção de ex-detentos ao 

mercado de trabalho está ligado ao preconceito. Assim, o indivíduo tenta buscar 

uma melhor fixação ao meio social. Mas, muitas vezes não o consegue, por for-

ça do sentimento negativo que gira em torno do preconceito, contribuindo com o 

retorno posterior ao sistema penitenciário. (SIQUEIRA, 2015).

O retorno social é um processo complexo. Ao sair da unidade prisional, o 

reeducando precisa recomeçar de onde talvez nunca tenha nem começado, prin-

cipalmente a uma vida mais digna voltada ao trabalho, a promoção de direitos e 

garantias, para que o mesmo possa se sentir incluso ao meio que está inserido. 

A inclusão social é um dos entraves a ser postulado e enfrentado pelo Estado, 

pela sociedade e pelo reeducando. Isto representa uma mudança na base de 

costumes e na forma de percepção, ou seja, um mecanismo que tenda a dizimar 

o preconceito a exclusão a que são submetidos os ex-detentos. O Estado deve 
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buscar mecanismos para à consagração da dignidade da pessoa humana, para 

que reconheça como axioma basilar para satisfação e reeducação. (SIQUEIRA, 

2015)

Fomenta-se, portanto, que o meio social é principal indicador, de maneira 

irrestrita, causar da reincidência, pois exclusão social, muitos deles retornam à 

prática delituosa pelos mais diversos motivos: ausência de trabalho lícito, situa-

ção intimidadora que às pessoas passam aos indivíduos, ausência de renda, 

ausência de assistência social no combate à vulnerabilidade social.  Assim, po-

de-se descrever que, a ausência de efetivação que preconiza à ressocialização, 

deriva-se como uma grande falha e ineficaz baseada no próprio meio social que 

possui tal responsabilidade e certamente veem falhando às duras penas. 

A eliminação do preconceito, em favor da inclusão social, pode consoli-

dar na promoção da assistência e mediação social, com a máxima garantia de 

direitos que dignificam à pessoa humana como um ser detentor de direitos. Re-

conhecendo que à saúde, o trabalho, jurídica, psicológica, são direitos e não fa-

vores estatais que precisam ter visibilidade a todos, sem distinção.  A dignidade 

humana é um dos princípios, repita-se, que preconiza a inclusão, a qual busca 

a eliminação da exclusão social, dando a todos o amparo da justiça social, que 

possui um caráter de proteção integral e absoluta a todos. 

Como dito nos primeiros capítulos, a população carcerária sua maior parte 

é negra e o Brasil é um país ainda com marcas dolorosas do racismo. Portanto, 

além do preconceito social que sofre o ex-detento, muitas vezes ele também 

sofre com exclusão vinculada ao racismo. Logo, a inclusão precisa ser desvin-

culada a estereótipos, fazendo com que todos, independentemente de sexo, cor, 

raça, religião, possam gozar do direito à igual formal e material que disciplina a 

lei maior.  (FÁVERO, 2010).

Logo, os crimes praticados pelo delituoso no passado, não podem se per-

petuar na memória social, para não obste o retorno deste ao vínculo social. Não 

há pena em caráter perpetuo, como aduz vedação legal do artigo 5º, inciso XLVII, 
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alínea b10. Logo, não se pode o Estado e a sociedade simplesmente esquecer 

de cumprir com os ditames axiomáticos que preceituam a boa ressocialização. 

Segundo Dirceu Pereira SIQUEIRA: 

Os atos praticados pelo ex-detento não podem ser utilizados como pre-
texto para marginalizá-lo do convívio em sociedade, o passado destes 
não pode ser utilizado como meio para justificação de tratamento dife-
renciado a estas pessoas, o que deve haver é o apoio do Poder Público 
e da própria sociedade, para que se atinja a inclusão. (SIQUEIRA, 2015). 

 Logo, independentemente do quão bárbaro seja o delito, não se pode                

olvidar o papel de ressocialização que o Estado deve promover. Isto pois, há 

o dever de observar o caráter principiológico da pena, a qual a norma é regida 

por diversos princípios que são basilares para todo o escopo jurídico, como por 

exemplo a necessidade prevenção geral, que assegura as necessidades básicas 

aos indivíduos em custódia, princípio da legalidade, no qual incube ao Estado em 

cumprir estritamente o que aduz à lei e certamente em promover proteção certa 

e segura a todos que estiverem sob sua tutela, trazendo-o individuo reformada 

para reinserir-se na sociedade. 

 Estudos na área da psicologia e da sociologia, explicam diversas pautas 

interligados a entre a formação do indivíduo e seus comportamentos perante o 

seio social. Neste entender, grandes experiências sociais são como fatores que 

impulsionam a maximização da melhor ressocialização. Em linhas gerais, se um 

indivíduo é posto em situações de risco, de grande vulnerabilidade social, como 

também a ausência de uma estrutura Estatal adequada, sem a mínima condição 

higiênica e com outros indivíduos de grande periculosidade, o que tendência é 

que ela seja posta ao mundo crime novamente, pois possui estilos sociais que 

foram vistos e considerados como comum ou corretos tanto internamente como 

externamente, o que corrobora com a inclusão de atos e práticas de novos deli-

tos. (CONTE, 1996).

Muito se prega que o Estado é o único provedor das mais diversas garan-

tias fundamentais. Certamente, o papel deste possui grande magnitude e, cer-

10  Constituição Federal – artigo 5º - não haverá penas: (...) b) de caráter perpétuo. 
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tamente, deve resguardar amplo a todos sem distinção. Outrora, o fenômeno da 

ressocialização é muito amplo para se restringir tão somente a um único prove-

dor. A mudança é, consequentemente, um resultado aprofundado das manifesta-

ções sociais que buscam mudanças para melhor desfecho dos problemas que a 

sociedade enfrenta hodiernamente. Por isso, há a necessidade de que o Estado 

possa manifestar em prover tais necessidades e solucionar tais problemas em 

conjunto com à sociedade civil – ou seja, em conjunto. (PONTIERI, 2010).

Deve-se considerar a necessidade de investimento direto em políticas 

públicas, visando novas mudanças positivas nas formas de reprimendas aos 

transgressores, verificando sua existência e, sobretudo, a sua eficácia. A melhor 

promoção de direitos, como a educação, saúde, esporte, direito ao trabalho e 

a dignidade, também são fatores essenciais que, em conjunto, podem resultar 

numa melhor solução dos problemas enfrentados. Não generalizando, mas boa 

parte dos reeducandos infratores são deficitários em uma série de direitos sone-

gados (como relatado nos capítulos anteriores), o que impede a inserção de uma 

vida mais digna e livre do sistema carcerário futuro. (PONTIERI, 2010).

O sistema prisional brasileiro, em todas as suas esferas, é uma temática 

de grande proporção nos estudos de seara acadêmica e social. Neste entender, 

embora a pena sejam os instrumentos legais utilizados para efetuar reprimen-

das a todos aqueles que infringem a lei, é notória a necessidade de fiscalizar a 

sua eficácia no plano jurídico hodierno. Assim, diante de todas as ponderações, 

a vista das mais diversas ponderações históricas, doutrinárias e todo o aparato 

psicossocial, necessário a dialogicidade dos assuntos mencionados, bem como 

o devido exercício da hermenêutica jurídica, para necessariamente propor gran-

des ponderações entre o Direito e o tema pautado na ressocialização, dando azo 

para fundamentar quais às soluções do problema retro mencionado, por meio de 

análise geral do tema e suas mais diversas facetas. (GRECO, 2017).

Em síntese, é límpido que o sistema penitenciário brasileiro apresenta 

grandes e inúmeras falhas. A prisão não vem cumprindo o papel pedagógico e 

disciplinar que tanto se espera. E com isso, ao invés de recuperar o custodiado, o 
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processo ocorre contrariamente- vindo a ser devolvido ao meio social pior do que 

entrou, como comprovado nos gráficos demonstrados em torno da reincidência. 

Logo, os estudos e debates em torno da ressocialização são fortes mecanismos 

para tentar encontrar uma solução complexa para tal problema, uma vez que não 

será fácil sanar tal situação emergente que engloba tal problematização. (GRE-

CO, 2017).

A conscientização social se mostra como uma ferramenta essencial para a 

promoção e efetivação da ressocialização. Como disciplina o doutrinador Rogé-

rio Greco, embora às pessoas contentem-se com tal realidade negativa que so-

brevive os reeducandos hoje no Brasil, não se pode assim permanecer. Pois este 

mesmo corpo social que exclui, que dizima, que aceita tal condição é a mesma 

que irá suportar o retorno do indivíduo não ressocializado, causando assim, da-

nos ainda maiores. A finalidade da pena é, justamente, impedir que o transgres-

sor volte a praticar algum delito. Ou seja, visa exclusivamente a ressocialização 

visando a sua recuperação para que, desta forma, ele possa ser reinserido à 

sociedade de maneira geral e gradativa. (GRECO, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em linhas derradeiras, é possível concluir que o presente trabalho                             

demonstrou que o sistema prisional brasileiro enfrenta uma crise gigantesca, 

sendo incapaz de efetuar a missão da ressocialização por meio da prisão. Atual-

mente, os índices de reincidência penal vêm crescendo consideravelmente, o 

que comprova tal situação de anomia e de ineficácia estatal. 

 Não obstante, a ausência de políticas públicas, o preconceito social e                

demais entraves enfrentados pelo apenado no Brasil são circunstâncias que não 

favorecem ao retorno à sociedade que ele era inserido. Ao conseguir a soltura, o 

indivíduo se depara com uma sociedade incapaz de recebê-lo novamente, com 

preconceito escancarado – onde, mesmo não querendo, mas só pelo fato de um 

dia ter adentrado ao sistema carcerário, é visto como um eterno delinquente e 
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nunca como uma pessoa capaz de prosperar em outro destino que não seja o do 

crime. 

 Outro problema atual e consistente, sem dúvida, está pautado nas                         

consequentes organizações criminosas, disciplinados pela Lei nº 12.850, de 2 

de agosto de 2013, resultado direto das aglomerações humanas em presídios 

(um dos fatores), dando azo ao surgimento das famosas “facções criminosas” 

que muitas vezes são motivos de grande revolta/guerra interna ou também de-

nominada no popular de “rebeliões” dentro das unidades prisionais, gerando até 

mesmo muita violência e, sobretudo, a morte de muitas pessoas que estão sob 

custódia do próprio Estado.

Neste aspecto, cabe salientar que, pela análise retro, uma grande violação 

de direitos fundamentais do aprisionado, como assim disciplina a Lei 7.210/84 e 

a própria Constituição Federal. Logo, o que ser percebe é uma realidade total-

mente contrária a estes preceitos. Muito embora saiba que a ideia da pena não 

seja tão somente reeducar, como também penalizar de fato, pelo seu caráter 

misto – mas, não se pode “educar” um indivíduo em um ambiente espaço sem 

condições mínimas de sobrevivência, onde muitas vezes acabam entrando em 

conflito com outros custodiados, até vindo a sofrer abusos sexuais ou até mesmo 

vindo a morrer em rebeliões constantes. 

A seleção de direitos fundamentais em plena Constituição Federal, que   

disciplina todo o aparato do Estado democrático de direitos, sem dúvida, ainda 

possui grande relevância social e jurídica – sobretudo, sobre a segurança legal 

que muito veem sendo pautada nas decisões reiteradas nos juízos, uma vez que, 

a ressocialização preceitua-se de uma série de fatores que façam valer, acima 

de qualquer coisa, a dignidade da pessoa humana como axioma basilar das rela-

ções de poder e de direitos. 

De outro ângulo, é proposto salientar que para que haja uma ressociali-

zação eficaz, é necessário que sejam verificados diversos pontos e caminhos a 

serem traçados por todo aparelho Estatal, principalmente no tocante a promoção 

de direitos e garantias fundamentais, como a reintegração à educação, ao traba-
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lho digno, apoio religioso, familiar, dentre outros mecanismos que são essenciais 

para uma reconstrução individual inerentes à pessoa humana. 

Do mesmo modo, não se pretende neste presente trabalho defender que 

a prisão seja vista como uma colônia de férias, com muita alegria, diversão e 

diversas facilidades. Muito pelo contrário! O que se pretende neste interim é, de 

certo, desconstruir a ideia de que a pena possui apenas um único viés datado 

de caráter tão somente punitivo, inerte ao plano de ressocialização. Sabe-se que 

a punição está balanceada em dois pesos: a punição sem excessos e a neces-

sidade do poder pedagógico dela – fazendo com o que, desta forma, possa ser 

capaz de fazer entender/compreender o caráter ilícito da ação cometida, com 

uma contraprestação Estatal. 

O Estado realmente precisa manter seu papel ligado ao único que pode 

realmente punir para que se evite essencialmente os efeitos da autotutela. Mas, 

deve-se punir com qualidade. É necessário, diante do colapso atual que vivem 

o poder judiciário e toda à sociedade civil, repensar e observar a ineficácia das 

penas atribuídas por sanções alternativas que torne real os aspectos da tão so-

nhada ressocialização e não apenas encarcerar em massa, diversas pessoas, 

sem o mínimo possível de dignidade. 

Como solução à problemática, é certo afirmar que é possível averiguar no-

vas formas e alternativas para o sistema prisional brasileiro, o que pode ser facil-

mente averiguado dentro das vastas legislações já postas em vigor atualmente 

como a Lei de Execuções Penais. O que se pode denotar é ausência de gestão 

democrática, capaz de entender que é muito necessário o compromisso de to-

dos, ou seja – a interação do Poder público e o meio social, para que ambos 

possam compreender o caráter ético e cidadão que exerce ao tentar buscar a 

recuperação do indivíduo recluso.

Isto pois, o resultado de processo negativo se fez límpido e cristalino nes-

te trabalho: não há retorno social se a própria sociedade e todos os envolvidos 

neste processo não pensarem de maneira tática e conjunta. Enquanto isso não 

ocorre, temos pessoas não reformadas, ainda capazes de retornar a atos deli-
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tuosos ainda dentro das unidades prisionais, causando toda uma anomia social. 

Por fim, como disciplina Foucault é preciso vigiar e punir, porém que a punição 

seja bem elaborada, sem excessos, de maneira precisa, respeitando os direitos e 

garantias individuais e, não olvidando o equilíbrio estatal e a dignidade da pessoa 

humana.
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RESUMO

O presente trabalho versa sobre a efetividade das mediações e conciliações 

como meios eficazes de tratamento adequado de controvérsias, realizadas no 

Núcleo de Prática Jurídica – Unileão, durante o ano de 2017. Tratamos sobre a 

importância dos meios autocompositivos, mediação e conciliação para a solução 

de conflitos, como recursos adequados mediante diálogo e um terceiro como 

facilitador, explorou-se as teorias da efetividade do acesso à justiça trazendo as 

principais teorias das ondas renovatórias e ainda a discussão dos principais prin-

cípios processuais constitucionais, assim como explanou-se sobre a efetividade 

das mediações e conciliações realizadas no NPJ da UNILEAO referente ao ano 

de 2017. Os dados foram coletados mês a mês com foco nas audiências que 

lograram acordo e as que não lograram acordo. Diante dessa análise, foi cons-

tatado que o NPJ – UNILEAO teve uma porcentagem relevante de audiências 

realizadas com acordo entre as partes. Os dados obtidos do relatório 2018 “Jus-

tiça em Números” do CNJ demonstrou que o número percentual de acordos nas 

mediações e conciliações realizadas no Brasil e no Estado do Ceará, o qual foi 

comparado pelo NPJ onde a efetividade consta em 77%, enquanto no Estado do 

Ceará há uma efetividade de 21,1% e no Brasil a totalidade é de 12,1%, apenas. 

Como metodologia, o presente trabalho fez uso da pesquisa bibliográfica para 

fundamentar e direcionar o seu desenvolvimento. Foi construído por meio de 

material bibliográfico e análise documental relacionado ao tema mencionado, por 

exemplo, livros, artigos, revistas, jornais entre outros. E o método é o dedutivo, 

objetivando expor uma análise sobre o assunto mencionado.

Palavras-chaves: Mediação. Conciliação. Resolução de conflitos. Efetividade. 

INTRODUÇÃO

Os indivíduos que convivem em sociedade passam por transformações 

constantes, e assim acarretam para si, naturalmente, conflitos que, por uma má 

administração acabam por deixar de lado ou alimentá-los, de forma a aumentá-
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-los e não os solucionar. Assim, é de suma importância que os conflitos sejam 

analisados e a solucionados adequadamente.

 Um dos meios de resolução mais procurados pela população é o processo 

judicial. Porém, sabe-se que o Poder Judiciário se mostra, muitas vezes, extre-

mamente moroso em sua atuação. Diante disso, os meios de autocomposição de 

conflitos têm sua relevância por serem meios mais ágeis, na esfera extrajudicial 

e em algumas situações na esfera judicial.

O presente trabalho tem, pois, como objetivo geral analisar a efetividade 

das mediações e conciliações realizadas no NPJ da UNILEAO no ano de 2017, 

colhendo dados sobre as mediações lá realizadas e comparando com o nível de 

acordos das mediações judiciais realizadas no Ceará e no Brasil, mediante aná-

lise de informações contidas no relatório 2018 do “Justiça em Números” do CNJ.

Para se atingir o objetivo geral, primeiramente abordamos sobre os meios 

autocompositivos em especial a conciliação e a mediação, que consistem em 

meios consensuais de solucionar litígios mediante um diálogo pacífico entre os 

envolvidos em uma contenda. A conversa é facilitada por um terceiro imparcial, o 

mediador e o conciliador, que ajudará os conflitantes a resolverem, eles próprios, 

o embate que os relaciona.

 Logo após, analisar-se-á a efetividade do acesso à justiça trazendo as 

principais teorias das ondas renovatórias abordadas pelos autores Cappelletti 

e Garth e a complementação por Economides. Far-se-á, ainda, a discussão dos 

principais princípios processuais constitucionais que versam sobre a garantia do 

processo como um devido acesso à justiça para todos de forma igualitária.

E, por fim, explanaremos sobre a efetividade das mediações e conciliações 

realizadas no NPJ da UNILEAO referente ao ano de 2017, com coleta de dados 

e a comparação da efetividade no Estado do Ceará e no Brasil. 

A pesquisa tem sua relevância na tentativa de proporcionar ao meio acadê-

mico, uma visão atualizada do tema, oferecendo amplo impacto nas relações so-

ciais, contribuindo assim com uma parcela de conhecimento inserido no meio ju-
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rídico, para que desta forma possa evitar no futuro, possíveis lacunas na garantia 

do direito fundamental, referentes ao tema supracitado. A partir das discussões, 

podemos chegar a conclusões que venha a ajudar a dirimir os receios sobre a 

efetiva resolução de conflitos, como demonstrar uma possível solução ao tema. 

Mas o propósito não esbarra, sequer, na pretensão de exaurir o tema, mas sim, 

e tão somente, instigar ao debate acerca do assunto.

A pesquisa está no campo das ciências sociais aplicadas que levam a uma 

modalidade jurídica, os quais abrangem os ramos do direito civil e processual. 

Trata-se de uma pesquisa tanto quantitativa, quanto qualitativa, já que serão co-

letados documentos e gráficos para apuração e delimitação de questões ou hi-

póteses sobre dados para logo depois selecionar a coleta de dados e, assim, 

analisar de forma a identificar informações necessárias para o prosseguimento 

das pesquisas.

Na fase exploratória, analisaremos livros, artigos científicos, revistas cien-

tíficas e outros elementos que nos darão uma visão geral da obra, assim como 

sua utilidade para a pesquisa. Na análise de artigos científicos será analisado 

o referencial bibliográfico para se obter uma maior quantidade de informações 

bibliográficas.

Será, ainda, a pesquisa de natureza aplicada, pois objetiva gerar conheci-

mentos para a aplicação prática a solucionar problemas específicos os quais en-

volvem interesses locais. Quanto ao procedimento, será análise documental e bi-

bliográfica, com a devida revisão. A primeira constará de análise de documentos 

como análise de tabelas estatísticas, revistas, relatórios e documentos oficiais, 

o qual se diferencia no segundo que é o bibliográfico, pois não traz consigo ne-

nhum tratamento analítico, ou seja, parte de levantamento teórico já analisados 

como livros, artigos publicados e páginas de web sites. Levando em conta que a 

sua revisão será feita constantemente, na elaboração de resumos e fichamentos.

O local a ser desenvolvida a análise dos dados é no interior do Estado do 

Ceará, no Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) que 

atua em parceria com o Centro Universitário Doutor Leão Sampaio no Núcleo 
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de Prática Jurídica (NPJ), que é uma unidade acadêmica, de iniciativa particular, 

sem finalidade lucrativa, de duração indeterminada, vinculação jurídica e didático 

científica ao Curso de Graduação em Direito. Este Núcleo realiza a prestação e 

atendimento integral de serviços gratuitos e de qualidade a todo cidadão caren-

te que necessitar de assistência jurídica (CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR 

LEÃO SAMPAIO, 2015). 

Em seguida, a conclusão consolidará os principais resultados obtidos com 

a pesquisa, bem como a importância da temática e a necessidade de que outros 

trabalhos sejam desenvolvidos, ampliando a abordagem.

DA CULTURA LITIGANTE À AUTOCOMPOSIÇÃO

A justiça e o acesso a ela tem sido uma das maiores dificuldades que os 

indivíduos passam no anseio do exercício da materialização de sua cidadania. 

Representando no cenário jurídico uma preocupação diante da incapacidade es-

trutural e material que o Estado oferece diante da composição dos conflitos pe-

rante a sociedade.

O poder judiciário vem enfrentando crises com o volume exacerbado de 

demandas processuais, e isso acaba prejudicando o cidadão na busca de reso-

lução de seus conflitos emergenciais e a dificultar o seu acesso à justiça. 

O poder judiciário no Brasil traz na sua constituição de 1988 uma vasta 

gama de direitos e garantias que ampara o cidadão na efetivação e cultivo do 

sentimento de cidadania na nação brasileira. Tal prerrogativa é um direito fun-

damental o qual encontramos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal 

nos seguintes termos: “A lei não excluirá da apreciação do poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”, como uma forma de garantir o amparo de maneira igualitá-

ria, sejam estes ricos ou pobres, indiscriminadamente.

O Brasil monopoliza a jurisdição aplicando o direito positivo como base 

para tratar o conflito, nisso o Estado acaba por substituir as partes quando aplica 
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as leis e seus próprios princípios universalmente aceitos. Porém esse monopó-

lio que cerca o Judiciário está se perdendo ante a grande gama de litigiosidade 

e burocracia estatal, um dos fatores que alimentam a crise do Poder Judiciário 

(Spengler; Spengler Neto, 2012).

Sobre a monopolização e a solução dos conflitos pelo Poder Judiciário, 

Silva (2012) leciona:

Tais dissídios têm que ser resolvidos sob pena de haver um colapso so-
cial, pois, sem sua solução, cada um faria justiça com as próprias mãos, 
instituindo-se o reino da força e o império dos mais fortes. Neste caso, 
há que chamar um terceiro isento para resolvê-los que, analisando a 
controvérsia e os fatos em que baseia, dê uma solução justa, até onde 
for possível, à questão. Esta é a matriz político-social do Judiciário e sua 
função em todas as sociedades: resolver questões entre os membros 
de uma sociedade, impedindo as soluções de força ou a imposição da 
vontade do mais forte.

Nossa legislação Constituinte em seu texto de 1988 prevê a garantia aos      

cidadãos do amplo e livre acesso à justiça como se nota no artigo 5º, inciso XXXV. 

No inciso LV, o devido processo legal e no inciso LXXVIII, a prestação jurisdicio-

nal em tempo razoável. Tais prerrogativas que são asseguradas ao cidadão um 

maior acesso à justiça. 

O direito ao acesso a justiça não se limita por sua vez ao direito de ação. 

Com o monopólio do poder jurisdicional, o Estado veda ao particular, em regra a 

busca da efetivação da resolução de conflitos por outra via que não seja a juris-

dicional. E ao falar sobre o termo acesso à justiça, Cappelletti e Garth (1988, p. 

8) assinalam que:

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, 
mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico 
– o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou re-
solver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve 
ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados 
que sejam individualmente e socialmente justos.
 

Tal direito ao acesso à Justiça faz com que o cidadão procure cada vez 

mais o Poder Judiciário na esperança de solucionar suas litigâncias, exigindo 
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deste uma solução rápida e imediata, pois se considera o único meio hábil a sa-

tisfazer os seus direitos.

 O judiciário enfrenta uma grande dificuldade no cenário atual. Diante de 

uma sociedade de constantes transformações culturais onde surgem todos os 

dias novos direitos e conflitos. O Poder Judiciário, em sua estrutura tradicional, 

enfrenta imensa dificuldade para se adequar a essa nova realidade, criando na 

sociedade dúvidas em relação à eficácia das leis e na justiça como meio efetivo 

de solução dos conflitos (FARIA, 1994).

A sociedade não enxerga mais a justiça brasileira como meio eficaz. Como 

aduz Nalini (2008, p. 50-51): “o povo enxerga a Justiça com uma percepção de 

que ela é parcial, imprevisível, lenta e excludente dos desvalidos. Reconhece 

faltar-lhe gestão administrativa, pois nunca se preocupou com governança e qua-

lificação. Falta-lhe ainda gestão documental, carente de práticas modernas de 

organização e método.”.

O acesso à justiça de tal forma deve ser tratado como um direito funda-

mental de extrema relevância em um estado que se entende democrático e que 

pretende promover a democracia os direitos dos cidadãos. E não apenas fornece 

as ferramentas do acesso ao judiciário, mas sim o acesso a uma justiça justa e 

igualitária, tal direito vem sendo um dos mais básicos e imprescindíveis à satisfa-

ção dos demais direitos fundamentais.

O Judiciário já não é mais o único centro de solução dos conflitos. Diante 

dos novos meios adequados de solução dos litígios, na lição de Nalini (2008, p. 

218), o Poder Judiciário “já não possui o monopólio das decisões. Ele precisa con-

viver com formas alternativas de resolução dos conflitos. Poderá exercer o mo-

nopólio de todas essas atuações, assegurando-se proferir a última palavra como 

garantidor das regras do jogo. Somando e não compelindo.” Nesse contexto 

em meio à crise do Judiciário e ante a ineficiência do Estado em garantir uma 

prestação jurisdicional adequada aos cidadãos, o surgimento de novas possibili-

dades de tratamento dos conflitos foi inevitável. Os métodos de autocomposição 
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como a mediação e a conciliação vêm com a finalidade de resolver os conflitos 

extrajudicialmente. 

A AUTOCOMPOSIÇÃO COMO MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS
 

Os métodos de autocomposição de conflitos fazem parte da terceira onda 

renovatória do direito processual civil, que proporciona uma maior abrangência 

da garantia constitucional do acesso à justiça, uma vez que os conflitos não são 

remetidos diretamente para que o judiciário resolucione, pois através de técni-

cas processuais mais simples e diretas, busca-se a resolução mais eficiente. 

CAPPELLETTI e GARTH (2005. pp. 4 – 5).

 Para CAPPELLETTI e GARTH (2002), existem três ondas renovatórias do 

processo civil e a terceira é a que servirá de reforma para os tribunais e nos sis-

temas judiciários:

i) a primeira onda renovatória consiste na garantia de todos os cidadãos 
ingressarem na justiça, mesmo aqueles que não tenham condições de 
arcar com seu alto custo; ii) a segunda onda renovatória do processo 
civil refere-se à representação dos interesses difusos, ou seja, os direitos 
coletivos da sociedade podem ser protegidos mediante o ingresso de 
ações judiciais; iii) a terceira onda renovatória do processo civil, que in-
centiva a utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, a fim 
de se chegar uma decisão mais célere e para que mais pessoas tenham 
acesso à justiça.  
 

Assim tal sistema pode ser disponibilizado a fim de que as pessoas que 

necessitem dele, o usem-no como forma preventiva do litígio ou que a estas             

sejam facilitadas, por meio do uso de mecanismos privados ou informais para 

sua solução satisfatória.

Desta forma como na via da autocomposição as partes possuem plena 

liberdade para desistirem e/ou renunciarem total ou parcialmente de seu direito, 

bem como transigirem conforme sua vontade, elas podem ingressar com a medi-

da judicial cabível a qualquer momento.
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NEGOCIAÇÃO

 A negociação faz parte do cotidiano dos cidadãos, na comunicação onde 

possa haver a (procura) de algo que se almeja e a (oferta) do objeto desejado. 

E desta forma também é utilizada para a resolução de conflitos de uma determi-

nada relação jurídica, onde as partes tem autonomia de analisar as propostas e 

aproveitar as oportunidades, as quais podem vir a ser realizado um acordo em 

que as condições sejam aceitáveis e igualitárias. Sobre a dinamicidade da nego-

ciação destaca Cahili, (2015, p.45).

Pela negociação, as partes tentam resolver suas divergências direta-
mente. Negociam com trocas de vantagens, diminuição de perdas, apro-
veitam oportunidades e situações de conforto, exercitam a dialética, mas, 
em última análise, querem uma composição, e para tanto, o resultado 
deve propiciar ganhos recíprocos, em condições mutuamente aceitáveis 
e equitativas, caso contrário, será rejeitado por uma das partes.

Logo, é facultado também as partes a contratação de um negociador, um 

terceiro para atuar em seus nomes como representante de seus interesses. A 

figura do negociador é completamente parcial, uma vez que deve guardar os 

interesses daquele que o contratou, não cabe a ele facilitar a composição de 

acordo em benefício de ambas as partes, com o objetivo é proteger os interesses 

dos clientes envolvidos na contenda.  Assim, a negociação é um diálogo entre 

as partes e/ou seus representantes, a qual visa a resolução do conflito mediante 

argumentação e de acordo com as suas próprias características e estratégias.

BREVE DIFERENCIAÇÃO ENTRE A MEDIAÇÃO E A                                                   
CONCILIAÇÃO.

A mediação é um instrumento de pacificação social, sendo facultativa as 

partes a escolha desse procedimento de resolução de conflitos. Essa escolha 

pode ser feita antes ou depois da instauração do processo judicial.

Comenta Vezzulla (1998, p.15) que:

[...] mediação é a técnica privada de solução de conflitos que vem de-
monstrando, no mundo, sua grande eficiência nos conflitos interpessoais, 
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pois com ela, são as próprias partes que acham as soluções. O mediador 
somente as ajuda a procurá-las, introduzindo, com suas técnicas, os cri-
térios e os raciocínios que lhes permitirão um entendimento melhor.
 

A conciliação também é um instrumento de pacificação social, não visa o 

restabelecimento do vínculo entre as partes, seu objeto é puramente encerra-

mento do conflito através da composição de acordo, conforme leciona CAHILI, 

(2015, p.46).  

Este método é mais adequado à solução de conflitos objetivos, nos quais 
as partes não tiveram convivência ou vínculo pessoal anterior, cujo en-
cerramento se pretende. O conflito é circunstancial, sem perspectiva de 
gerar ou reestabelecer uma relação continuada envolvendo as partes.

Assim, não se deve confundir o objeto desses institutos, pois o enfoque da 

mediação é o restabelecimento da comunicação entre as partes e, a conciliação 

visa a resolução do conflito por meio da composição de acordo.

MEDIAÇÃO

Na concepção de Vasconcelos (2008, p. 36), mediação 

É um meio geralmente não hierarquizado de solução de disputas em que 
duas ou mais pessoas, com a colaboração de um terceiro, o mediador 
– que deve ser apto, imparcial, independente e livremente escolhido ou 
aceito –, expõem o problema, são escutadas e questionadas, dialogam 
construtivamente e procuram identificar os interesses comuns, opções e, 
firmar um acordo.

Sendo assim, podemos inferir que “a mediação se constitui em um método 

dinâmico, no qual o facilitador, mediador, trabalha para desarmar as partes e con-

duzi-las na composição de um consenso no qual ambas aceitem.” (RODRIGUES 

JÚNIOR, 2006. p.75)

Ainda se define que “a mediação é uma técnica aplicada por um profissio-

nal formado, ao qual cabe auxiliar as partes a encontrarem o seu real interesse e 

os preservarem até a concretização do acordo.” (VEZULLA, 1998. p. 16.)
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A Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, nos trouxe o esclarecimento da 

finalidade da mediação, como pode ser constatado no parágrafo único do artigo 

1º “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 

escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia”. (BRASIL, 2015).

 A prática da mediação tem o objetivo de restaurar relações sociais                              

rompidas não estabelecendo novos valores, mas levando em consideração os 

valores que cada um possui. assim BACELLAR (2012, p. 60) destaca:

O marco distintivo da mediação, em relação aos outros métodos, encon-
tra-se na presença dos conteúdos emocionais no desenho do acordo. 
Justifica-se, pois, ainda mais, o uso da expressão “gestão”, em lugar de 
“solução” de conflitos. A Mediação é, certamente, o método mais reco-
mendável nas situações crônicas, com elevado envolvimento emocional 
e necessidade de preservar os relacionamentos.

Destarte, está claro que a finalidade da mediação é o restabelecimento da 

comunicação entre as partes e, que a partir daí o acordo será formado de con-

forme o interesse dos mediados. O conflito, de acordo com a ética da alteridade, 

será tratado pelas próprias partes, na mediação, pois reúne as partes e faz com 

que haja a compreensão das divergências e das emoções, ao chegar a um con-

senso comum que acate os interesses de ambas as partes. (Spengler, 2010).

Nessa acepção, para VASCONCELOS (2008, p. 87) a ética da alteridade 

na mediação, “enquanto acolhimento da diferença que o outro é na relação e 

no mundo da vida. Essa ética de alteridade incide sobre um fenômeno circular 

e dialético, que nasce da relação, substancializa-se pela autodeterminação e se 

integra, construtivamente, pelo reconhecimento”.

A prática da mediação busca (re)estabelecer a comunicação entre as par-

tes, que foi rompida pelo conflito. Nessa linha,

A mediação é um processo baseado na comunicação, porque, para que 
aconteça o acordo entre os mediandos, cada um deve compreender os 
interesses do outro e identificar pontos de convergência. Isso somente 
ocorrerá se houver comunicação efetiva entre eles.
A mediação surge para conduzir problemas de comunicação e é “na” co-
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municação que ela se desenvolve (Suares, 2002:94). O boato, a notícia 
maliciosa, a mentira, a provocação, a fofoca corrompem a comunicação 
e injetam combustível nas chamas do conflito (Fiorelli; Fiorelli; Malhadas 
Junior, 2008, p. 94).

A comunicação é indispensável para um bom convívio entre as pessoas, 

pois os conflitos interrompem essa comunicação e diante disso a importância da 

mediação como restabelecimento da comunicação.

A comunicação se dá segundo o entendimento de Spengler (2010, p. 349), 

mediante “procedimentos verbais e não verbais de fluxo constante que permitem 

conhecer, reconhecer e estimular formas de operar por meio das quais as partes 

possam criar, manter, negociar, mediar e transformar suas realidades sociais”.

O mediador será um terceiro imparcial que terá autoridade apenas para 

conduzir o processo. O poder decisório cabe unicamente as partes conflitantes. 

Durante o processo de mediação, no que diz as funções do mediador, SAMPAIO 

e BRAGA NETO (2007, p. 89):

Acolhe os mediados e os advogados do processo, quando houver; pres-
ta os esclarecimentos necessários de forma clara, objetiva e correta a 
respeito dos procedimentos e dos objetivos da mediação; administra a 
participação de todos os envolvidos, assegurando o bom andamento dos 
trabalhos, a manutenção da ordem, o respeito à integridade física e emo-
cional dos envolvidos, a livre expressão e outras afins; formula perguntas 
de modo empático, construtivo e agregador; busca a clareza de todas as 
ideias; assegura o equilíbrio de poder entre os mediados; é agente da 
realidade; é o guardião do processo; neutraliza comportamentos repe-
titivos; facilita a comunicação; orienta oportunamente para o futuro com 
base no presente tendo respeito pelo passado; cria contextos--alternati-
vos; focaliza interesses comuns; atribui a decisão aos protagonistas; e 
assegura as condições do cumprimento da solução, quando alcançada.

O mediador tem suas atribuições dentro da mediação que é de suma im-

portância, mas na mediação seu papel não é central, se torna secundário, estan-

do impedido de forçar as partes a fazer um acordo, seu papel é de acomodar os 

interesses em conflito para que as partes venham a solucionar por si mesmas o 

problema por meio do diálogo. (SPENGLER, 2010).
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Destarte, está claro que a finalidade da mediação é o restabelecimento da 

comunicação entre as partes e, que a partir daí o acordo será formado de confor-

me o interesse dos mediados.

Sobre o papel desempenhado pelo mediador, FIORELLI e MALHADAS JU-

NIOR (2008, p. 150) esclarecem que:

O mediador destaca-se pelo senso de eqüidade; desloca-se com habili-
dade entre as imposições da ética, da moral, da justiça e do bem-estar 
dos envolvidos, em um movimento em que mescla arte, filosofia e técni-
ca. A operação desse sofisticado pêndulo requer do indivíduo, além de 
estudo e experiência, requisitos atitudinais e comportamentais adequa-
dos à função que exerce.

O mediador respeita a dignidade e o sofrimento do próximo; tem prazer 
de servir e atuar com excelência. Distingue nos pequenos sucessos o 
embrião dos grandes triunfos, consciente de que cidadania se constrói a 
partir dos gestos mais simples.

O mediador deve criar estratégias ao se deparar com os conflitos apre-

sentados pelas partes bem como fazer análise da relação entre as partes que o 

ajudará a chegar a um restabelecimento da comunicação entre as partes

Os meios alternativos de resolução de conflitos, com destaque a mediação, 

restabelecem o diálogo entre os conflitantes. Uma política pública, prevista na 

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Tal meio alternativo, mediação, vem ganhando força por garantir um meio 

mais rápido e eficaz sem precisar dos meios judiciais e de suas demandas de-

longadas. 

CONCILIAÇÃO

Conciliação vem do latim conciliatione, que na definição de CUNHA, signifi-

ca, “ato ou efeito de conciliar, ajuste, acordo ou harmonização de pessoas desa-

vindas; congraçamento, união, composição ou combinação” (2006. p. 5). 

Outra definição de conciliação é, “em um processo de informação com a 
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participação de um terceiro interveniente que atua como instrumento de ligação e 

comunicação entre as partes, tendo por finalidade conduzi-las a um entendimen-

to, através da identificação dos problemas e possíveis soluções” (LIMA FILHO, 

2003, p. 263), a qual é adotada também no poder judiciário previsto nos artigos 

277 e 331 do Código de Processo Civil, bem como na Justiça do Trabalho.

Sendo desta forma, um meio consensual de resolução de conflitos mar-

cado pela presença de um terceiro imparcial, o conciliador, que na sua função 

sugere propostas para auxiliar as partes a fim de obter uma solução satisfatória 

para ambas.

A conciliação é uma técnica não adversarial adequada para a resolução 

dos conflitos daqueles indivíduos que não possuem vínculo entre elas e a neces-

sidade é pautada na necessidade de reparar os danos causados. Diante disso, 

para explicar a diferença entre mediação e conciliação, DEMARCHI (2013. p 

55.), aponta:

Daí se depreende que o método da conciliação é de menor complexidade 
e mais rápido que o da mediação, pois, em conflitos com aspectos sub-
jetivos preponderantes, nos quais há uma inter-relação entre os envolvi-
dos, tais como os conflitos que envolvem questões familiares, mostra-se 
mais adequado o emprego da mediação, que exige melhor preparo do 
profissional de solução de conflitos, mais tempo e maior dedicação, vez 
que é preciso esclarecer primeiramente a estrutura da relação existente 
entre as partes (como as partes se conheceram, como foi/é seu rela-
cionamento), bem como a estrutura do conflito, para, depois, tratar das 
questões objetivas em discussão (valor da pensão alimentícia, regime 
de visitas etc.). Observe-se, contudo, que não há uma regra absoluta 
que recomende a conciliação para conflitos objetivos e a mediação para 
conflitos subjetivos; há espaço para temperamentos e utilização conjun-
ta de técnicas de ambos os procedimentos. O profissional de solução 
de conflitos deve ser capacitado para identificar interesses e estimular a 
criação de opções para um acordo viável (conciliação), utilizando-se de 
técnicas de investigação e reflexão sobre os aspectos subjetivos do caso 
juntamente com as partes, se necessário (mediação). 
 

Compreende-se, desta maneira, que o meio de resolução pela conciliação 

é eficaz no que diz respeito a conflitos novos e objetivos, que não envolvam laços 

de afetividade, embora se identifique sua crescente utilização em resolução de 

conflitos de diversas naturezas.
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No Brasil, quem pode ser conciliador, segundo Sales (2004), a conciliação 

é normalmente exercida por força de lei e obrigatoriamente por servidor público 

que se adjudica do poder e autoridade conferidos legalmente ao seu cargo para 

facilitar a resolução do litígio. “O conciliador, durante o procedimento pode inter-

vir e incentivar as partes e até propor soluções favoráveis ou formular propostas 

para ambas as partes. O objetivo é chegar a um acordo neutro para evitar pro-

cesso judicial ou para finalizar um conflito existente.” (MORAIS e SPENGLER, 

PL 166/2010).  

 A postura do conciliador deve ser de suma importância, a neutralidade de 

seus atos deve obedecer a imparcialidade e à autonomia das partes, visto que 

há uma linha tênue entre a parcialidade e a imparcialidade a ser observada na 

postura do conciliador. Assim destaca COSTA (2003, p.177):

Ressalte-se que a imparcialidade do terceiro não é uma exigência 
lógica, mas ética, somente fazendo sentido dentro de uma pers-
pectiva que valorize a subjetividade das pessoas e que considera 
legítimo apenas o acordo que é realizado por uma vontade livre-
mente expressa, o que implica a ausência de pressões externas, 
como ameaças, subornos ou pressões. Nessa medida, exige-se do 
assistente que sirva como um facilitador do acordo ou do equilíbrio 
e não como um defensor de determinado interesse, ainda que seja 
dos valores que ele considera justos.

 Percebe-se que mesmo que haja propostas e interferências do conciliador, 

na sua postura ativa, a decisão final para tentar solucionar o conflito, deve ser 

sempre no consenso entre as partes, que a qualquer momento pode escolher a 

via de solução judicial por meio da submissão a sentença do juiz.

Enfim, a conciliação é um processo extrajudicial de resolução alternativa 

de disputas, que pode ocorrer a intervenção de um terceiro imparcial, o qual é 

neutro, mas que tem autonomia de conduzir o processo opinando e propondo 

soluções, as quais somente são firmadas pela vontade exclusiva das partes.
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DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA MEDIAÇÃO E DA CON-
CILIAÇÃO

Apesar dos institutos da mediação e da conciliação serem diferentes, os 

princípios que os norteia são os mesmos. 

O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) em seu artigo 166 

define que tanto a conciliação quanto a mediação são informadas pelos seguin-

tes princípios: i) independência; ii) imparcialidade; iii) autonomia da vontade; iv) 

confidencialidade; v) oralidade; vi) informalidade e, vii) decisão informada. 

E sobre a mediação temos no artigo 2º da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 

2015, elencado os princípios orientadores, que são: i) imparcialidade do media-

dor; ii) isonomia entre as partes; iii) oralidade; iv) informalidade; v) autonomia da 

vontade das partes; vi) busca do consenso; vii) confidencialidade e viii) boa-fé. 

Ao mediador e ao conciliador aplicam-se as mesmas regras de impedimen-

to e suspeição do juiz, estando obrigado por lei, elencado no Art. 5º da Lei nº 

13.140, de 26 de junho de 2015 – “Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses 

legais de impedimento e suspeição do juiz.”, os quais, antes de aceitar a função, 

revelar qualquer fato ou circunstância que possa causar dúvida e/ou suspeita 

justificada quanto a sua imparcialidade, sendo facultativo as partes a recusar a 

participação daquele mediador/conciliador. 

Nesse entendimento, Vezzulla, (1998. p. 65.), ressalta a flexibilidade dos 

institutos apontando “o procedimento da mediação deve ser flexível, contemplan-

do as necessidades e os tempos necessários dos clientes para relacionarem-se 

e poder, finalmente, chegar ou não a um acordo”.

Desta forma, os princípios norteadores trazem para os procedimentos da 

mediação e da conciliação uma consequente concretização e uma maior agilida-

de para a resolução dos litígios, e o desafogamento do sistema judicial brasileiro.
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GARANTIA FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA
 

O acesso à Justiça é um direito fundamental que está expresso no artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos 

seguintes termos: “A lei não excluirá da apreciação do poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.

A constituição Brasileira, ao normatizar o direito fundamental ao acesso à 

justiça, expressou de maneira enfática que não excluirá da apreciação do po-

der judiciário, lesão ou ameaça a direito, e a garantia na eficácia das decisões 

judiciais em benefício dos jurisdicionados, sem discriminação sendo ele rico ou 

pobre. Assim, “a ordem jurídica eficaz é aquela cujas normas, além serem pos-

tas, sejam também observadas e aplicadas...” (KELSEN apud AFONSO, 1984, 

p. 256).

Nesse entendimento, quando há lentidão da justiça ou decisões intempes-

tivas, há a ineficácia do sistema jurídico, pois a eficácia das decisões judiciais 

não se confunde com o simples direito de petição, que é o direito de apresentar 

uma pretensão em juízo e obter uma resposta. Se a garantia prevista no artigo 

5º inciso XXV da CF se restringir apenas ao direito de protocolar uma petição, a 

norma constitucional de nada valeria. (FERREIRA, 1990).

Assim, constatamos que é necessária a garantia ao acesso à Justiça, como 

a norma constitucional entende no corpo da legislação, pois é a partir dele que o 

cidadão poderá reclamar qualquer outro direito que esteja sendo violado. Nisso, 

afirma Bobbio:

Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado pelos reacio-
nários de todos os países contra os direitos do homem, particular-
mente contra os direitos sociais, não é só falta de fundamento, mas 
a sua inexeqüibilidade. Quando se trata de enunciá-los, o acordo 
é obtido com relativa facilidade, independentemente do maior ou 
menor poder de convicção de seu fundamento absoluto; quando se 
trata de passar à ação, ainda que o fundamento seja inquestioná-
vel, começam as reservas e oposições (1992, p. 24-25).
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Logo, podemos afirmar que o direito ao acesso a justiça é fundamental para 

a garantia de que o cidadão consiga usufruir desse meio para a resolução de 

seus conflitos na sociedade.

A EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA NA TEORIA DAS                   
ONDAS RENOVATÓRIAS

Embora seja considerado um direito individual, o acesso à justiça é um 

direito fundamental expresso pela Carta Magna de 1988 no seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que compro-

varem insuficiência de recursos” (BRASIL, 1988). 

Tal direito consiste em cláusula pétrea, mas a sua efetividade vem sen-

do cerceado por vários fatores que o direito tradicional dificultava, diante disso, 

Capelletti (1998) apresenta soluções para se chegar ao efetivo acesso à justiça 

quando fala das “três ondas do acesso a justiça”. O autor esclarece que o acesso 

à justiça deve proporcionar igualdade de acessibilidade ao sistema para todos, 

e que haja uma produção justa de resultados, tanto na esfera individual, quando 

no social.

No intuito de complementar as três ondas renovatórias de Capelletti, ainda 

há a quarta onda trazida por Kim Economides. Vale dizer que todas influenciaram 

a criação e aperfeiçoamento de instrumentos de efetivação da chancela jurisdi-

cional.

 

A PRIMEIRA ONDA RENOVATÓRIA CAPPELLETTIANA:                       
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS POBRES

 Diante das precárias condições de acesso à justiça e todas as dificuldades 

que os povos do ocidente travaram, a primeira onda cappellettiana se direcionava 

a assistência judiciária aos indivíduos de baixa renda, pois, diante do formalismo 

das relações jurídicas, sempre foram construídas barreiras ao mais pobre: “aos 

membros da sociedade economicamente necessitados, surgiu a necessidade de 
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garantir a todos o acesso à prestação à tutela jurídica do Estado. Este primeiro 

passo de assegurar a assistência judiciária, ficou conhecido como a Primeira 

Onda do acesso à justiça” (PIZETA; PIZETTA; RANGEL,2014, s.p).

 Ainda na visão de Cappelletti e Garth (1998, p. 3), “na maior parte das              

modernas sociedades, o auxílio de um advogado é essencial, senão indispen-

sável para decifrar leis cada vez mais complexas e procedimentos misteriosos, 

necessários para ajuizar uma causa”. 

 Assim, Cappelletti e Garth mostram três modelos jurídicos que levam a                  

assistência jurídica aos pobres. O primeiro é o “sistema judicare” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 13), compreende-se na contratação de advogados particulares 

pelo Estado, para a prestação judiciária aos cidadãos de baixa renda, ofertando 

assim uma justiça equilibrada. “O ideal é fazer uma distinção apenas em relação 

ao endereçamento da nota dos honorários: o Estado, mas não o cliente, é quem 

recebe” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 13).

O segundo sistema trazido pelos já citados autores refere-se ao “modelo 

de assistência judiciária com advogados remunerados pelos cofres públicos, tem 

um objetivo diverso do sistema judicare, o que reflete sua origem moderna no 

Programa de serviços Jurídicos do Office of Economic Oppotunity, de 1965 - a 

vanguarda de uma ‘guerra contra a pobreza’” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 

15).

 E um terceiro sistema é que reúne a possibilidade de escolha de um dos 

sistemas já abordados, entre o atendimento por advogados particulares ou públi-

cos. Criando assim uma nova dimensão, na harmonia dos outros dois modelos, 

“permite que os indivíduos escolham entres os serviços personalizados de um 

advogado particular e a capacitação especial dos advogados de equipe, mais 

sintonizados com os problemas dos pobres” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 

17). 

Cappelletti e Garth listaram condições inevitáveis à prestação assistencial 

eficiente: 
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Antes de mais nada, [...], é necessário que haja um grande número de 
advogados, um número que pode até exceder a oferta, especialmente 
em países em desenvolvimento. Em segundo lugar, mesmo presumindo 
que haja advogados em número suficiente, [...], é preciso que eles se 
tornem disponíveis para auxiliar aqueles que não podem pagar por seus 
serviços. Isso faz necessárias grandes dotações orçamentárias [...]. Em 
economias de mercado, [...], a realidade diz que, sem remuneração ade-
quada, os serviços jurídicos para os pobres tende a ser pobres também. 
Poucos advogados se interessam em assumi-los, e aqueles que o fazem 
tendem a desempenhá-los em níveis menos rigorosos (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988, p. 47-48).

No Brasil, o marco da primeira onda renovatória, que entrou em vigor em 

5 de Fevereiro de 1950 com a lei 1.060,  foi a criação da Defensoria Pública da 

União, assim como do Distrito Federal e dos Territórios, e a lei que implementou 

tal órgão foi a Lei Complementar 80, de 12 de Janeiro de 1994. (GASTALDI, 

2013, s.p.).

A SEGUNDA ONDA RENOVATÓRIA CAPPELLETTIANA:                       
DOS INTERESSES DIFUSOS
 

A segunda onda renovatória traz consigo uma grande relevância, pois elen-

ca os direitos difusos que não tinha sido pensado na primeira onda renovatória, 

a qual apenas versava sobre a assistência dos menos favorecidos. De forma que 

fala Cappelletti e Garth:

Centrando seu foco de preocupação especificamente nos interesses di-
fusos, esta segunda onda de reformas forçou a reflexão sobre noções 
tradicionais muito básicas do processo civil e sobre o papel dos tribunais. 
Sem dúvida, uma verdadeira “revolução” está-se desenvolvendo do pro-
cesso civil (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 18).

A preocupação da segunda onda é sobre o processo civil que elencava 

apenas direitos individuais, e neste diapasão começa a ser dirigida também a 

proteção de direitos ou interesses difusos ou também coletivos.  “Tal onda reno-

vatória permitiu a mudança de postura do processo civil, que, de uma visão indivi-

dualista, funde-se em uma concepção social e coletiva, como forma de assegurar 

a realização dos ‘direitos públicos’ relativos a interesses difusos” (MELLO, 2010, 

p. 23).
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Os processos seguiam um tradicionalismo que era tratado apenas por duas 

partes, as quais litigavam por seus direitos individuais. Logo, não havia a prote-

ção dos direitos difusos. Os grupos que procuravam direitos comuns não con-

seguiam a proteção adequada devido às normas de procedimento, as regras de 

legitimidade, sobretudo o desinteresse do magistrado, que não aceitavam que 

particulares demandassem interesses difusos. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 

p. 19).

Neste ínterim, Mello ainda vai estabelecer que: 

Essa nova concepção do direito pôs em relevo a transformação do papel 
do juiz, no processo, e de conceitos básicos como a citação e o direito de 
defesa, na medida em que os titulares de direitos difusos, não podendo 
comparecer a juízo – por exemplo, todos os interessados na manuten-
ção da qualidade do ar em uma determinada região – é preciso que haja 
um “representante” adequado para agir em benefício da coletividade. A 
decisão deve, em tais casos, ser efetiva, alcançando todos os membros 
do grupo, ainda que não tenham participado individualmente do processo 
(MELLO, 2010, p.23). 

Assim, diante da complexidade dos conflitos na sociedade contemporânea, 

houve a necessidade de direitos transindividuais, tendo assim a importância de 

inserção de mecanismos para tutelá-los quando lesados, tal como ação popular, 

ação civil pública e o mandado de segurança coletivo e, excepcionalmente, a 

preservação do meio ambiente (PIZETA; PIZETTA; RANGEL, 2014, s.p).

A TERCEIRA ONDA RENOVATÓRIA CAPPELLETTIANA: A                 
FIGURA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, UM NOVO ENFOQUE

A terceira onda renovatória trata sobre a reforma interna do processo, o 

qual se preocupa em oferecer o acesso à justiça além da representação em juízo, 

pois há uma concepção mais ampla de acesso à justiça. (CAPPELLETTI; GAR-

TH, 2002, p.67).

 Um dos principais aspectos da terceira onda renovatória é a concessão dos 

principais direitos, sejam individuais, coletivos ou difusos os quais devem preen-

cher as lacunas que o direito não tangencia. Nesse diapasão, Cappelletti e Garth 
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(2002, p.67) aduzem:

[...] encoraja a exploração de uma ampla variedade de reformas, incluin-
do alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos 
tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas ou 
paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, modifi-
cações no direito substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar sua 
solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução 
dos litígios. Esse enfoque, em suma, não receia inovações radicais e 
compreensivas, que vão muito além da esfera de representação judicial

O processo civil teve que passar por mudanças, superar a barreira con-

servadora do processo. A terceira onda trouxe uma nova reforma do Código de 

Processo Civil brasileiro, pois passou por uma mudança interna do sistema, im-

plantou o aprimoramento das decisões, zelo pela efetividade dos julgados e agi-

lização dos procedimentos, e assim aprimorou o sistema interno. DINAMARCO, 

(2005, p.841).

Assim, modificações substanciais são verificadas nos ordenamentos pro-

cessuais, nas quais estruturas basilares do método processual são alternadas, 

visando à efetividade dos direitos sociais.

PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS 
 

O acesso à justiça é uma garantia fundamental que é preservada pelos 

princípios processuais constitucionais, os quais se pode citar os seguintes: Efe-

tividade Processual, Devido Processo Legal; Duração Razoável do Processo e 

Contraditório e Ampla Defesa.

Princípio Da Efetividade

O inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal é o que norteia sobre 

o princípio da efetividade, o qual aborda sobre o direito no plano material do pro-

cesso. Sobre isso aborda Bueno (2007. P. 146):

O princípio da efetividade do processo também repousa na locução con-
tida no art. 5º, XXXV, de que a lei não excluirá nenhuma lesão ou ameaça 
a direito da apreciação do Poder Judiciário, o mesmo que, rendeu ense-

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729607/inciso-xxxv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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jo à apresentação do “princípio do acesso à justiça”. Este princípio, por 
vezes, é enunciado como “efetividade da jurisdição”. (...) O princípio da 
efetividade do processo, volta-se mais especificamente aos resultados 
práticos deste reconhecimento do direito, na exata medida em que ele o 
seja, isto é, aos resultados da tutela jurisdicional no plano material, exte-
rior ao processo.

O princípio da efetividade deve garantir também ao processo uma justiça 

imparcial e independente, de modo que possibilite aos litigantes uma participa-

ção adequada, assegurando uma igualdade de tratamento social e determinadas 

situações que o direito substancial oferece. (GAIO JÚNIOR, 2008, p. 86).

No tocante a isso o jurisdicionado não tenha apenas o direito de propor a 

ação, mas que logre uma resposta justa, e para isso deve dispor de mecanismos 

aptos a realizar as ações necessárias para dessa forma assegurar ao jurisdi-

cionado a adquirir os seus direitos, que porventura venha a perceber.  (TUCCI, 

2008, p. 434).

Princípio Do Devido Processo Legal

O devido processo legal, que se encontra no rol do artigo 5º, LXXVIII, CF, é 

de suma importância, visto que orienta o aplicador do direito sobre a sua conduta 

diante da razoável duração do processo, por ser um direito fundamental garanti-

do ao jurisdicionado.

No que condiz ao referido artigo, Mello, (2010, p. 25) faz uma importante 

consideração: “Note-se que “privar” da liberdade ou da propriedade não é ape-

nas simplesmente elidi-las, mas também o é suspender ou sacrificar quaisquer 

atributos legítimos inerentes a uma ou a outra. Vale dizer: a privação não precisa 

ser completa para caracterizar-se como tal”.

Contudo, vale ressaltar que o devido processo legal não se limita apenas 

ao artigo constitucional que versa sobre ele, pois vem garantir todos os meios de 

defesa como o direito ao contraditório, ampla defesa, proibição da prova ilícita, 

igualdade entre as partes, entre outros, como se podemos vislumbrar na dúplice 
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garantia do Juiz natural, e do Juiz competente, garantido no artigo 5º, incs. XXX-

VII e LIII e ainda mais garantias que podem ser vistas pelo Processo civil ou no 

ordenamento constitucional. (GRINOVER, 2011).

Princípio Da Razoabilidade Durante Do Processo

O princípio da razoabilidade durante o processo foi inserido na                                          

Constituição Brasileira através da Emenda Constitucional de 45 de 2004, acres-

centando ao inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição, que diz que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do proces-

so e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à duração razoável do processo, ainda pode ser analisada em duas 

vertentes, tanto em relação aos princípios do Acesso à Justiça quanto a efetivida-

de. Mas ainda sob a ótica de que deve haver um tempo de amadurecimento do 

processo. (GAMA, 2002, p. 24).

A duração razoável do processo é nada mais que a exigência do julgamen-

to dos processos em tempo hábil, que o ordenamento jurídico positivou, sobre-

tudo em razão da excessiva demora dos julgadores em proferir suas decisões. 

Assim como nos afirma Gama, “justiça tardia não é outra coisa senão a maior das 

injustiças” (GAMA, 2002, p. 21).

No mesmo sentido, NERY JUNIOR (2010, p. 323) afirma que:

Sofremos de problemas estruturais e de mentalidade. Queremos nos re-
ferir à forma com que são aplicadas as leis e à maneira como se desen-
volve o processo administrativo e judicial em nosso País. É necessário 
dotar-se o poder público de meios materiais e logísticos para que se 
possa melhorar sua infra-estrutura e, ao mesmo tempo, capacitar melhor 
os juízes e servidores públicos em geral.

Logo, é necessário que haja agilidade nos processos, mas também a sua 

devida apreciação, não atropelando assim a logística do tempo hábil.
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Princípios Do Contraditório E Ampla Defesa

No que diz respeito ao contraditório e a ampla defesa, consagra o artigo 5º, 

inciso LV da CF: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acu-

sados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ele inerentes”. Neste aspecto, em que pela paridade de armas dadas 

as partes, elas têm a oportunidade de levar a discussão sem supressão da pala-

vra fazendo assim que cada uma tenha as mesmas chances de defesa.

Sobre o procedimento da instauração processual e o posicionamento do 

autor e do réu podemos afirmar que, “o autor como demandante invoca a tutela 

jurisdicional, mas a relação só se completa invocando a tutela jurisdicional, e com 

o chamamento do réu à juízo. Desta forma, quando se dá a citação é que o réu 

assumirá a sua postura oposta à do autor.” CINTRA, GRINOVER e DINAMACO. 

(2014, p. 55).

A EFETIVIDADE DAS MEDIAÇÕES REALIZADAS NO NÚCLEO 
DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNILEÃO REFERENTE AO ANO DE 
2017

Metodologia E Local De Pesquisa

O objetivo geral do presente trabalho é analisar se há o efetivo acesso à 

justiça pela mediação e conciliação no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da insti-

tuição de ensino superior Leão Sampaio na cidade de Juazeiro do Norte.

 A pesquisa está no campo das ciências sociais aplicadas que levam a uma 

modalidade jurídica, os quais abrangem os ramos do direito civil e processual. 

Trata-se de uma pesquisa tanto quantitativa, quanto qualitativa, já que serão co-

letados documentos e gráficos para apuração e delimitação de questões ou hi-

póteses sobre dados para logo depois selecionar a coleta de dados e, assim, 

analisar de forma a identificar informações necessárias para o prosseguimento 

das pesquisas.
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Na fase exploratória, analisou-se livros, artigos científicos, revistas cientí-

ficas e outros elementos que nos deram uma visão geral da obra, assim como 

sua utilidade para a pesquisa. Na análise de artigos científicos foi analisado o 

referencial bibliográfico para se obter uma maior quantidade de informações bi-

bliográficas.

Será, ainda, a pesquisa de natureza aplicada, pois objetiva gerar conhe-

cimentos para a aplicação prática a solucionar problemas específicos os quais 

envolvem interesses locais. Quanto ao procedimento, será análise documental 

e bibliográfica, com a devida revisão. Na primeira, constará de análise de do-

cumentos como análise de tabelas estatísticas, revistas, relatórios e documen-

tos oficiais, o qual se diferencia no segundo que é o bibliográfico, pois não traz 

consigo nenhum tratamento analítico, ou seja, parte de levantamento teórico já 

analisados como livros, artigos publicados e páginas de web sites. Levando em 

conta que a sua revisão será feita constantemente, na elaboração de resumos e 

fichamentos.

O local a ser desenvolvida a análise dos dados é no interior do Estado do 

Ceará, no Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) que 

atua em parceria com o Centro Universitário Doutor Leão Sampaio no Núcleo 

de Prática Jurídica (NPJ), que é uma unidade acadêmica, de iniciativa particular, 

sem finalidade lucrativa, de duração indeterminada, vinculação jurídica e didático 

científica ao Curso de Graduação em Direito. Este Núcleo realiza a prestação e 

atendimento integral de serviços gratuitos e de qualidade a todo cidadão caren-

te que necessitar de assistência jurídica (CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR 

LEÃO SAMPAIO, 2015). 

Análise De Dados Colhidos 

Os dados a serem analisados aqui são referentes às mediações ocorridas 

no ano de 2017, no Núcleo de Prática Jurídica - Leão Sampaio.  Tal análise será 

feita mês a mês, a partir de gráficos quantitativos e de porcentagens. 
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O gráfico quantitativo versará sobre a quantidade marcada, quantidade de 

ausência, quantidade realizada, quantidade de acordo, quantidade sem acordo 

e quantidade cancelada ou remarcada. Já o gráfico percentual versará apenas a 

quantidade que lograram ou não acordos.

Análise De Dados Mês A Mês

No mês de janeiro não houve mediações nem conciliações, pois a unidade 

de atendimento fica em período de recesso para atendimento externo, visto que 

os discentes e docentes estão em recesso.

No mês de fevereiro, foram feitas 51 (cinquenta e uma) audiências entre 

mediação e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 11 (onze) tiveram a 

ausência de uma ou de ambas as partes, 40 (quarenta) tiveram a participação de 

ambas as partes, e 35 (trinta e cinco) lograram acordo. Como podemos vislum-

brar no gráfico abaixo.

Quanto à porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre 

as partes que compareceram, 87% (oitenta e sete por cento) lograram acordo e 

apenas 13% (treze por cento) não chegaram a um senso comum, e não lograram 

acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Março foram feitas 68 (sessenta e oito) audiências entre me-

diação e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 19 (dezenove) tiveram a 

ausência de uma ou de ambas as partes, 49 (quarenta e nove) tiveram a partici-

pação de ambas as partes, e 39 (trinta e nove) lograram acordo. Como podemos 

vislumbrar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre as 

partes que compareceram, 80% (oitenta por cento) lograram acordo e apenas 

20% (vinte por cento) não chegaram a um senso comum, e não lograram acordo. 

Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Abril, foram feitas 56 (cinquenta e seis) audiências, entre me-

diação e conciliação, no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 19 (dezenove) tiveram a 

ausência de uma ou de ambas as partes, 37 (trinta e sete) tiveram a participação 

de ambas as partes, e 27 (vinte e sete) lograram acordo. Como podemos vislum-

brar no gráfico abaixo.

Quanto à porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre 

as partes que compareceram, 73% (setenta e três por cento) lograram acordo e 

apenas 27% (vinte e sete por cento) não chegaram a um senso comum, e não 

lograram acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Maio foram feitas 70 (setenta) audiências entre mediação e 

conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 19 (dezenove) tiveram a ausência 

de uma ou de ambas as partes, 51 (cinquenta e uma) tiveram a participação de 

ambas as partes, e 32 (trinta e duas) lograram acordo. Como podemos vislum-

brar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre as 

partes que compareceram, 76% (setenta e seis por cento) lograram acordo e 

apenas 24% (vinte e quatro por cento) não chegaram a um senso comum, e não 

lograram acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Junho foram feitas 45 (quarenta e cinco) audiências entre me-

diação e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 16 (dezesseis) tiveram a 

ausência de uma ou de ambas as partes, 29 (vinte e nove) tiveram a participação 

de ambas as partes, e 17 (dezessete) lograram acordo. Como podemos vislum-

brar no gráfico abaixo.

Quanto à porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre as 

partes que compareceram, 59% (cinquenta e nove por cento) lograram acordo e 

apenas 41% (quarenta e um por cento) não chegaram a um senso comum, e não 

lograram acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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O mês referente à Julho não houve mediações nem conciliações, pois a 

unidade de atendimento fica de recesso para atendimento externo, visto que os 

discentes e docentes estão em férias.

No mês de Agosto foram feitas 62 (sessenta e duas) audiências entre me-

diação e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 16 (dezesseis) tiveram a 

ausência de uma ou de ambas as partes, 46 (quarenta e seis) tiveram a partici-

pação de ambas as partes, e 37 (trinta e sete) lograram acordo. Como podemos 

vislumbrar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre as 

partes que compareceram, 80% (oitenta por cento) lograram acordo e apenas 

20% (vinte por cento) não chegaram a um senso comum, e não lograram acordo. 

Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Setembro foram feitas 73 (setenta e três) audiências entre                 

mediação e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 25 (vinte e cinco)                 

tiveram a ausência de uma ou de ambas as partes, 48 (quarenta e oito) tiveram a 

participação de ambas as partes, e 41 (quarenta e uma) lograram acordo. Como 

podemos vislumbrar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre as 

partes que compareceram, 85% (oitenta e cinco por cento) lograram acordo e 

apenas 15% (quinze por cento) não chegaram a um senso comum, e não logra-

ram acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Outubro foram feitas 83 (oitenta e três) audiências entre media-

ção e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 20 (vinte) tiveram a ausência 

de uma ou de ambas as partes, 63 (sessenta e três) tiveram a participação de 

ambas as partes, e 51 (cinquenta e uma) lograram acordo. Como podemos vis-

lumbrar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre 

as partes que compareceram, 81% (oitenta e um por cento) lograram acordo e 

apenas 19% (dezenove por cento) não chegaram a um senso comum, e não lo-

graram acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Novembro foram feitas 90 (noventa) audiências entre mediação 

e conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 37 (trinta e sete) tiveram a ausên-

cia de uma ou de ambas as partes, 53 (cinquenta e três) tiveram a participação 

de ambas as partes, e 42 (quarenta e dois) lograram acordo. Como podemos 

vislumbrar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre 

as partes que compareceram, 79% (setenta e nove por cento) lograram acordo 

e apenas 21% (vinte e um por cento) não chegaram a um senso comum, e não 

lograram acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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No mês de Dezembro foram feitas 11 (once) audiências entre mediação e 

conciliação no NPJ – Leão Sampaio. Dessas, 1 (uma) tiveram a ausência de uma 

ou de ambas as partes, 10 (dez) tiveram a participação de ambas as partes, e 5 

(cinco) lograram acordo. Como podemos vislumbrar no gráfico abaixo.

Quanto a porcentagem referente à mediação e a conciliação feita entre as 

partes que compareceram, 50% (cinquenta por cento) lograram acordo e apenas 

50% (cinquenta por cento) não chegaram a um senso comum, e não lograram 

acordo. Como podemos visualizar no gráfico abaixo.
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Desta forma, ao longo do ano de 2017 foram realizadas 609 audiências no 

NPJ – Leão Sampaio. Com uma divisão em 326 que logrado acordo pelas partes 

e apenas 100 que não houve acordo e 183 que foi a ausência de uma ou ambas 

as partes. 

Das mediações e conciliações realizadas, o percentual é de 77% (setenta 

e sete por cento) que lograram acordo e apenas 33% (trinta e três por cento) não 

houve acordo entre as partes. 

Comparamos agora os dados obtidos na pesquisa junto ao NPJ da Unileão, 

com a última publicação do livro Justiça em Números 2018, que se refere aos 

dados colhidos da produção do Poder Judiciário nacional no ano de 2017. De 

acordo com o relatório elaborado pelo CNJ, no Estado do Ceará a taxa de êxito 

das mediações e conciliações processuais é de 21,1%, enquanto que no Brasil 

há a totalidade de 12,1% de acordos realizados entre as partes processualmente. 

(JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018, P. 138 e 139)

Desta forma, podemos afirmar que houve a efetividade do acesso à justiça 

nas mediações e conciliações realizadas no NPJ – Leão Sampaio, uma vez que 

a quantidade de acordos realizados neste local supera e muito os índices do Es-

tado do Ceará e do Brasil. 

Outro ponto importante observado na análise dos dados é o fato da quan-

tidade de audiências de conciliação e mediação que são remarcadas ou que as 

partes não compareceram. O número de audiências marcadas do ano de 2017 
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foi de 692 (seiscentos e noventa e dois), audiências remarcadas foram 83 (oiten-

ta e três), e as que não compareceram foi de 183 (cento e oitenta e três).

Podemos visualizar mais nitidamente no gráfico baixo que 72% (setenta e 

dois por cento) das audiências foram realizadas, mas há ainda uma porcentagem 

significante de 28% (vinte e oito por cento) das que foram remarcadas ou cance-

ladas.

 Diante de números tão expressivos para a quantidade de desistências ou 

remarcação das audiências, há uma reflexão a fazer: talvez muitas pessoas não 

comparecem às audiências, ou por não acreditar nessa metodologia, ou por não 

conhecer o procedimento, por falta de informação.

Percebe-se, portanto, que as mediações e conciliações realizadas no NPJ 

– Leão Sampaio têm sido eficazes no acesso à Justiça e eficazes quanto à rea-

lização da autocomposição, uma vez que há uma grande taxa de sucesso nas 

soluções extrajudicias dos litígios lhe submetidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado versou sobre a efetividade das mediações e concilia-

ções, como meios eficazes de tratamento adequado de controvérsias, realizadas 

no Núcleo de Prática Jurídica – UNILEAO durante o ano de 2017. Vários resulta-

dos foram verificados, confirmando as hipóteses levantadas, após a exploração 

bibliográfica realizada.
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Verificou-se no primeiro capítulo que o meio judicial é tão moroso a ponto 

de prejudicar um dos direitos fundamentais que é o acesso a justiça. Diante dis-

so, foi abordada a importância dos meios autocompositivos para a solução dos 

litígios mediante diálogos pacíficos entre os envolvidos em uma contenda. Tal 

conversa, sendo facilitada por um terceiro imparcial, o mediador e o conciliador, 

que ajuda os conflitantes a resolverem, eles próprios, o embate que os relaciona, 

bem como haveria uma redução significativa de sentenças, recursos e execu-

ções e seria possível dar uma solução bem mais adequada aos litígios.

Já no segundo capítulo, explorou-se as teorias da efetividade do acesso 

à justiça trazendo as principais teorias das ondas renovatórias abordadas pelos 

autores Cappelletti e Garth. E ainda a discussão dos principais princípios proces-

suais constitucionais que versam sobre a garantia ao acesso à justiça para todos 

de forma igualitária que são eles: a efetividade, devido processo legal, razoável 

duração do processo, o contraditório e ampla defesa.

E, por fim, no terceiro capítulo explanou-se sobre a efetividade das media-

ções e conciliações realizadas no NPJ da UNILEAO referente ao ano de 2017. 

Os dados foram coletados mês a mês com foco nas audiências que lograram 

acordo e as que não lograram acordo. Diante dessa análise, foi constatado que 

o NPJ tem uma porcentagem relevante de audiências realizadas com acordo 

entre as partes. Ainda nesse sentido, foi comparado com as mediações e con-

ciliações feitas no Estado do Ceará e no Brasil, dados obtidos do relatório 2018 

“Justiça em Números” do CNJ, os quais demonstraram que o número percentual 

de acordos nas mediações e conciliações realizadas no NPJ é de 77%, enquanto 

no Estado do Ceará há uma efetividade de 21,1% e no Brasil a totalidade é de 

12,1%, apenas.

Percebeu-se, portanto, que os mecanismos de autocomposição praticados 

no NPJ têm sido eficazes no acesso à Justiça e eficazes quanto a realização de 

composição de litígio, uma vez que há uma grande taxa de realização de acor-

dos.
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A pesquisa está no campo das ciências sociais aplicadas que levam a                 

uma modalidade jurídica, os quais abrangem os ramos do direito civil e proces-

sual. Tratou-se de uma pesquisa tanto quantitativa, quanto qualitativa, já que 

foram coletados documentos e gráficos para apuração e delimitação de ques-

tões ou hipóteses sobre dados para logo depois selecionar a coleta de dados e, 

assim, analisar de forma a identificar informações necessárias para o prossegui-

mento das pesquisas.

Na fase exploratória, analisamos livros, artigos científicos, revistas cientí-

ficas e outros elementos que nos deram uma visão geral da obra, assim como 

sua utilidade para a pesquisa. Na análise de artigos científicos foi analisado o 

referencial bibliográfico para se obter uma maior quantidade de informações bi-

bliográficas.

Foi, ainda, a pesquisa de natureza aplicada, pois objetivou gerar conhe-

cimentos para a aplicação prática a solucionar problemas específicos os quais 

envolvem interesses locais. Quanto ao procedimento, tratou-se de análise docu-

mental e bibliográfica, com a devida revisão. 

 Por fim, apesar de ter sido percebido no presente trabalho a alta taxa de 

efetividade das práticas de autocomposição realizadas no local em estudo, não 

deu para sabermos o porquê, quais foram os motivos de tamanho resultados: 

será que as técnicas estão sendo desenvolvidas adequadamente ou a população 

está amadurecendo e entendendo o sentido da técnica? Diante disso, lança-se 

aqui sugestões para que no próximo trabalho possa ser feito através de entrevis-

tas ao público em geral.
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RESUMO

Inúmeras são as intempéries que podem acometer o trabalhador brasileiro,                  

dentre elas, o acidente de trabalho, devendo, neste caso estar sob o amparo 

legal, especialmente sob a égide do Direito Previdenciário. Neste sentido, esta 

pesquisa objetiva abordar sobre a relação de emprego e trabalho, sobre um bre-

ve aparato histórico da proteção do trabalhador no Brasil, sobre o acidente labo-

ral e as implicações na seara previdenciária, como o auxílio acidente, a aposen-

tadoria por invalidez e o auxílio-doença acidentário. A Previdência Social e pela 

dependência financeira de seu segurado, atribui a este os direitos que ele pode 

gozar em virtude do acontecido. Os acidentes laborais causam danos sociais 

imediatos à saúde do empregado. Assim, é importante que haja um cuidado do 

empregador em dispor de equipamentos e condições de segurança à saúde e 

integridade física do empregado. Além disso, é necessário que os empregados 

estejam cientes de seus direitos que estão assegurados por Leis, decretos e 

medidas no Brasil. É de grande valia a prevenção de acidentes do trabalho para 

evitar consequências maiores para o empregado e empregador. Neste diapasão, 

é evidente que a segurança e a conscientização para prevenção do sinistro no 

trabalho deve ser uma preocupação constante para o empregado e empregador 

obedecer e cumprir as normas de segurança laboral. Com isso, para o desenvol-

vimento deste estudo foi utilizado bibliografias e pesquisa documental, além de 

usar doutrinas de renomados autores, Leis, e artigos acadêmicos. 

Palavras-chave: Acidente de trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença                              
acidentário; Aposentadoria por invalidez.

INTRODUÇÃO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme o artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), sendo as normas a ela relativas de rele-

vância pública, mas cuja aplicabilidade no contexto social ainda é oscilante, muito 

embora também esteja prevista constitucionalmente como direito social (art. 6º, 
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CF/88) e por isso é assegurado ao trabalhador brasileiro a proteção nas relações 

de trabalho e redução dos riscos no desenvolvimento de suas funções laborais.

Como forma de buscar alcançar o comando constitucional o ordenamento 

jurídico brasileiro estabelece diversas normas jurídicas acerca do acidente do 

trabalho em diversos âmbitos, sobretudo no previdenciário e trabalhista. Deste 

modo, o objetivo central do presente trabalho consiste em explorar as implica-

ções do acidente de trabalho no direito previdenciário. 

Entendemos que são três os benefícios previdenciários de maior relevância 

na vida do trabalhador brasileiro em relação a proteção da incapacidade laborati-

va decorrente de acidente de trabalho, sendo a aposentadoria por invalidez, au-

xílio-doença acidentário e auxílio-acidente. Logo, o estudo trata da Lei nº 8.213, 

de 24 de julho de 1991, sobre a proteção ao trabalhador quando em inatividade 

ocasionada por doença ou acidente de trabalho e a preocupação com a saúde do 

trabalhador e a necessidade de manutenção no emprego demonstra a proteção 

previdenciária ao risco social pela incapacidade laborativa.

Finalmente, como metodologia, o estudo utilizou especialmente pesquisa 

bibliográfica com análise doutrinária e revisão de literatura, inclusive com uso de 

fontes primárias por meio da análise de legislação, com o intuito de buscar infor-

mações que garantam uma contribuição jurídica ao tema proposto. Em relação 

ao objetivo central é guiada por uma pesquisa qualitativa. 

RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO

A palavra trabalho advém do latim com o termo “tripalium” (“tri” três e               

“paliu” paus). Ele era entendido como um meio de tortura formado por três paus 

fincados ao chão, e eram usados para aqueles condenados escravos ou ci-

dadãos pobres que não possuíam dinheiro para pagar os impostos estaduais 

e, em razão disso, o trabalho ficou conhecido como algo ligado ao sofrimento 

(AMORIM, 2016), o que indica que a ideia de trabalho como atividade relacio-

nada a dignidade e a valoração do homem é uma construção social recente, es-
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pecialmente porque o processo constitutivo do trabalho tal qual o conhecemos 

hoje surge da luta de classes e capitação dos conceitos e reverberação social 

difundida pelo sistema capitalista.

Ocorre que sob a ótica jurídica a relação de trabalho e a relação de em-

prego são diferentes de acordo com o ponto de vista técnico jurídico e prático, 

e essas distinções são importantes para determinar as questões trabalhistas e 

previdenciárias.  Outrora, a Justiça do Trabalho abordava apenas sobre as re-

lações de emprego. Porém, com o estabelecimento da Emenda Constitucional 

(EC) 45/2004, foi imposto um novo conteúdo ao art. 114 da CF/88. Dessa forma, 

a competência da Justiça do Trabalho estendeu esse novo mandamento a todas 

as relações de trabalho, conforme aduz: “Art. 114 - Compete a Justiça do Traba-

lho processar e julgar: - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 

entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

Com isso, percebe-se que a relação de labor é a relação jurídica através da 

qual há uma obrigação de fazer. Sendo assim, envolve qualquer modalidade de 

trabalho humano, da qual é espécie a relação de emprego. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Constituição Federal e outras 

normas trabalhistas visam proteger os direitos da relação de emprego, isto é, 

aquelas pessoas que possuem Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

com registro válido junto aos órgãos competentes. 

No direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, então 

será possível converter uma relação de trabalho em relação de emprego me-

diante processo judicial se configurado os requisitos legais, fazendo com que o 

trabalhador tenha direitos e benefícios previdenciários, conforme caso a caso. 

Nos artigos 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho estão os requisi-

tos que caracterizam a relação de emprego:

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige 
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a prestação pessoal de serviço. Art. 3º - Considera-se empregado toda 
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a emprega-
dor, sob a dependência deste e mediante salário (BRASIL, CLT, 1943).

Assim, vistos esses artigos, percebe-se que eles explanam sobre alguns 

dos requisitos para configurar a relação de emprego, quais sejam: pessoalidade, 

pessoa física, onerosidade, subordinação, não eventualidade e alteridade, ao 

passo que a ausência de qualquer deles pode configurar inexistência do contrato 

de emprego e, consequentemente, não será abarcado pelas normas de proteção 

ao trabalho. 

Nesse sentido, falar em relação de emprego é contar com o trabalho                

existente entre empregado e empregador, com a presença dos cinco requisitos 

acima mencionados. Essa relação de emprego é espécie do gênero relação de 

trabalho. 

Destrinchando os requisitos, tem-se que a pessoalidade nada mais é do 

que a prestação dos serviços de forma pessoal pela pessoa natural. Isso implica 

dizer que o contrato de labor é personalíssimo, intuitu personae. Assim, esse 

empregado não poderá ser substituído por outro indivíduo na prática laboral. Dito 

isto, ensina Delgado que: 

A relação jurídica pactuada – ou efetivamente cumprida – deve ser, des-
se modo, intuitu personae com respeito ao prestador de serviços que não 
poderá, assim, fazer-se substituir intermitentemente por outro trabalha-
dor ao longo da concretização dos serviços pactuados. Verificando-se a 
prática de substituição intermitente – circunstância que torna impessoal e 
fungível a figura específica do trabalhador enfocado –, descaracteriza-se 
a relação de emprego, por ausência de seu segundo elemento fático-ju-
rídico. (DELGADO, 2019, p. 339).

Sendo assim, entende-se que o trabalhador deverá prestar os serviços  

sem a possibilidade de substituição por outra pessoa, pois a presença deste é 

indispensável para a função. Assim, complementa Martinez que

No conceito de “pessoalidade” existe, portanto, a ideia de intransferibili-
dade, ou seja, de que somente uma específica pessoa física, e nenhuma 
outra em seu lugar, pode prestar o serviço ajustado. Assim, toda vez que 
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se verificar que, contratualmente, um trabalhador pode ser substituído 
por outro no exercício de suas atividades, não estará ali presente um 
contrato de emprego, mas sim ajuste contratual diverso. (MARTINEZ, 
2016, p. 160).

Diante disso, fica evidente que Martinez defende que a pessoalidade do 

empregado é infungível, personalíssima e intransferível.

O segundo atributo da relação é a pessoa física. Esse requisito deixa evi-

dente que o trabalho deve ser praticado por pessoa física e não pela pessoa ju-

rídica. Assim, a pessoa física é que será denominada de empregado e protegido 

pela Lei trabalhista, não sendo possível a figura de pessoa jurídica nesse tipo de 

relação, muito embora muito se utilize da Pessoas Jurídica para tentar fraudar a 

aplicabilidade das normas. 

A diferença da pessoalidade para o requisito da pessoa física é que en-

quanto o primeiro informa que o serviço será prestado pessoalmente, o segundo 

deixa evidente que este serviço deverá ser prestado pela pessoa física. Desse 

modo, a relação de emprego só se concretiza quando há relação entre pessoa fí-

sica e empregador. É evidente que não há possibilidade de pessoa jurídica como 

empregada. Assim, não sendo pessoa física a prestadora dos serviços, não po-

derá falar em relação empregatícia. 

Outro requisito importante que configura a relação empregatícia, sendo a 

execução de serviço de forma Não-Eventual. Assim, entende-se como não-e-

ventual os serviços prestados de forma contínua, isto é, há uma relação de con-

tinuidade, habitualidade na prestação laboral, com intenção de permanecer no 

serviço. 

A relação não contínua não gera a relação empregatícia, pois a prestação 

de serviço esporádica será considerada uma relação empregatícia eventual, não 

podendo considerar essa pessoa física como empregado. Com isso, a não even-

tualidade caracteriza uma relação de emprego contínua e habitual. Nessa senda, 

ensina Martins que
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O trabalho deve ser prestado com continuidade. Aquele que presta ser-
viços eventualmente não é empregado. Orlando Gomes e Elson Gotts-
chalk (1990:134) afirmam, com propriedade, que o contrato de trabalho é 
um contrato de trato sucessivo, de duração. Certos contratos exaurem-se 
com uma única prestação, como ocorre com a compra e venda, em que, 
entregue a coisa e pago o preço, há o termino da relação obrigacional. 
(MARTINS, 2002, p. 102).

Em resumo, fica evidente que essa prestação laboral deve ser prestada 

com continuidade, tendo em vista que a relação de emprego acontece de uma 

forma sucessiva.

A onerosidade também é um requisito da relação e é essencial para a                    

relação de emprego, uma vez que a atividade feita deve ser remunerada, garan-

tindo a reciprocidade de obrigações na relação. Desse modo, o empregado de-

verá prestar as atividades solicitadas pelo empregador, e cumprir a carga horária 

e regras estabelecidas no contrato. Assim, o empregado irá receber a quantia 

combinada pela prestação laboral (PINTO, [s.p]). 

Quanto a subordinação é um requisito que advém do poder diretivo do                

empregador. É a partir do empregador que é definido o tempo e sobre a exe-

cução do serviço, diferente do acontece no trabalho autônomo. Diante disso, 

Martinez (2015, p.159), comenta que “a subordinação, no plano jurídico, limita 

a autonomia de vontade empregado, tendo em vista que ele deve obediência e 

sujeição ao empregador, respeitando a hierarquia da relação”. 

Por fim, o último requisito considerado importante para a relação de empre-

go é a alteridade. Essa alteridade faz com que o empregador seja responsável 

pelos riscos da atividade laboral por ele desenvolvida. Assim sendo, o emprega-

do presta os serviços laborais por conta e risco alheio. Essa característica está 

estabelecida no conceito de empregador apresentado na Consolidação das Leis 

Trabalhistas, em seu art. 2º.

Fica evidente que esse empregado não pode ser prejudicado por alguma 

possível dificuldade financeira ou econômica do empregador, devendo sempre 
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receber seu salário pela execução do seu trabalho, independentemente de qual-

quer dificuldade ou condição do seu patrão. 

Dessa forma, o empregador deve assumir os riscos que decorrem do seu 

estabelecimento. O ônus é inteiramente do empregador. É bem verdade que 

alguns doutrinadores não consideram esse requisito essencial, tendo em vista 

que o patrão vai assumir os riscos decorrentes da sua empresa, sem repassar 

para o empregado. Com isso, independente do negócio ir bem ou não, o sa-

lário do empregado deverá ser garantido (BARROSO, 2016). Nesse sentido, a 

alteridade estabelece que os lucros pela execução laboral sejam auferidos pelo 

empregador.

Tratando agora acerca da relação laboral, é sabido que se costuma usar             

popularmente os vocábulos trabalho e emprego como sinônimos. Porém, na 

ciência jurídica existe uma evidente distinção entre a relação de trabalho e de 

emprego.

 Assim, a relação laboral abarca a integralidade das relações jurídicas                   

ligadas a obrigação de fazer, em troca de um valor pecuniário ou não-pecuniário, 

enquanto a relação de emprego é em uma das espécies daquela acordada por 

meio de contrato de trabalho e composta pela união daqueles requisitos aqui es-

tudados, o que diferenciadas demais relação laborais, logo, a expressão relação 

de trabalho engloba as relações de emprego, de trabalho eventual, de trabalho 

avulso, autônomo, além de outros. 

Desse modo, as relações trabalhistas surgem de uma obrigação de fazer, 

sem que nenhuma das partes tenham preferência sobre a outra. Em síntese, 

percebe-se que essas relações se diferenciam, pois compreende-se que a rela-

ção de trabalho é gênero e as demais são espécies. 

DIREITO SOCIAL AO TRABALHO

Os seres humanos procuram conviver em sociedade para satisfazer as 

suas necessidades. Diante disso, são formadas algumas relações entre as pes-
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soas. E essas relações, muitas vezes, precisam de normas jurídicas para ajudar 

na manutenção e na busca da satisfação dos seus interesses.

É por isso que existem as normas jurídicas, pois são instrumentos essen-

ciais para proteger as relações no meio social. Assim, não seria diferente com 

o trabalho, pois é necessária a proteção nessas relações para resguardar os 

direitos de todos os envolvidos.  Nessa linha de raciocínio, é importante saber o 

que são os direitos sociais que protegem o trabalho. De acordo com Alexandre 

de Moraes (2009, p. 195): 

Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se 
como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em 
um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condi-
ções de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade 
social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, 
pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.

A Constituição Federal trouxe em seu bojo os direitos sociais com artigos 

no Capítulo II, com o título Direitos e Garantias Fundamentais, afirmando a fun-

damentalidade desses direitos em razão de sua natureza e suas características. 

Assim, consagram que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação 

imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

Gurgel (2010) defende que a função social do Direito do Trabalho está fun-

damentada na sua Justiça do Trabalho. Essa função possui o intuito de oferecer 

prestação jurisdicional de uma forma menos onerosa e mais eficaz para o traba-

lhador. Tudo isso é para amparar essa classe, pois isso ajuda a equilibrar essa 

relação. 

Dessa forma, estes direitos são para resguardar o empregado de possíveis 

condutas não éticas do empregador em face dos valores fundamentais e das 

condições sociais desse trabalhador. 

Nesse sentido, o trabalho é entendido como direito social pela Constituição 

Federal de 88. Os valores sociais do trabalho são fundamentos do Estado Demo-

crático de Direito, e isso mostra a importância do trabalho como fator essencial 
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para a dignidade humana. Desse modo, a Constituição Federal reservou o art. 

7º para tratar sobre alguns direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos, 

rurais, avulso, além de outros:

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vi-
sem à melhoria de sua condição social: I - relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei comple-
mentar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; III - fundo 
de garantia do tempo de serviço; IV - salário mínimo, fixado em lei, nacio-
nalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas 
e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódi-
cos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fim; V - piso salarial proporcional à extensão e à comple-
xidade do trabalho; VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; VII - garantia de salário, nunca inferior ao 
mínimo, para os que percebem remuneração variável;. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013).

O rol de direitos sociais do trabalho não é taxativo, ao passo que listou-se 

apenas alguns à título de exemplificação. Para Moraes (2009, p. 196), esses di-

reitos sociais são “previstos constitucionalmente e são normas de ordem pública 

com características imperativas, invioláveis, portanto, pela vontade das partes”. 

O Estado é o responsável pela garantia do bem comum e deve assegurar 

a justiça social através de instrumentos necessários para efetivar e fiscalizar a 

prática dos direitos trabalhistas. De fato, muitos foram os avanços conquistados 

pelos trabalhadores em relação aos seus direitos, como por exemplo, o direito de 

greve, o direito de participação laboral e outros. 

É oportuno mencionar que ainda no artigo 7º da Constituição são esta-

belecidos os direitos que garantem uma melhora na condição social dos traba-

lhadores. Dessa forma, no seu inciso I, ele protege o emprego contra qualquer 

“despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que 

preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”. Fica evidente que 

essa previsão precisa da edição de Lei complementar para assegurar esse inciso 

do artigo 7°. 
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Diante disso, o Estado deve oportunizar a ascensão ao mercado de traba-

lho, e os trabalhadores devem seguir os ditames da Lei para salvaguardar sua 

sobrevivência e sua vida com dignidade. Em razão disso, a Constituição Federal 

de 88 e as outras Leis trabalhistas visam amparar o trabalhador, atribuindo con-

dições dignas e não precárias de trabalho. 

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA                                        
PROTEÇÃO DO TRABALHO 

Faz-se necessário abordar em linhas gerais sobre a evolução histórica da 

normatização do acidente de trabalho no Brasil para entender melhor acerca da 

dinâmica social que fez com que chegasse até ao contexto atual, compreenden-

do a relevância do tema para o aprimoramento da proteção ao ser trabalhador.

Entre os anos de 1760 e 1830, ocorreu o início da Revolução Industrial, a 

qual surgiu com a utilização da primeira máquina de fiar, possibilitando a produ-

ção em altos volumes. Com esse surgimento de grandes fábricas, houve a ne-

cessidade de contratação de mão de obra, o que fez com que se contratassem 

trabalhadores homens, mulheres e crianças, não importando a saúde nem quais-

quer outros requisitos. Muitas vezes, essas pessoas trabalhavam como escra-

vos, uma vez que os empregadores fixavam o horário de trabalho de acordo com 

a sua necessidade e interesse do capitalista e sem qualquer regulamentação.

Como umas das inúmeras consequências dessa situação de exploração 

citamos os inúmeros acidentes de trabalho e enfermidades típicas ou que foram 

agravadas pelo lugar de trabalho. Frise-se que até chegar a qualquer normativa 

sobre o tema e conquista de direitos muitos morreram, ao passo que a conquista 

de direitos se da de forma progressiva pela luta de classes. 

Nesse sentido, em se tratando da proteção jurídica do acidente do trabalho 

no Brasil, menciona-se que o Código Comercial brasileiro de 1850 foi o primeiro 

dispositivo legal responsável por abordar alguma proteção ao acidente do traba-

lho, de acordo com os artigos. 79 e 560 do Código Comercial.
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Assim, o artigo 79 mencionava que: “Os acidentes imprevistos e inculpa-

dos, que impedirem aos prepostos o exercício de suas funções, não interrom-

perão o vencimento do seu salário, contanto que a inabilitação não exceda a 3 

(três) meses contínuos”. Além do artigo 79, o artigo 560 também tratava sobre o 

assunto afirmando que:  

Não deixará de vencer a soldada ajustada qualquer indivíduo da tripula-
ção que adoecer durante a viagem em serviço do navio, e o curativo será 
por conta deste; se, porém, a doença for adquirida fora do serviço do 
navio, cessará o vencimento da soldada enquanto ela durar, e a despesa 
do curativo será por conta das soldadas vencidas; e, se estas não chega-
rem, por seus bens ou pelas soldadas que possam vir a vencer.

Neste caso, percebe-se que não existia uma Lei especifica para tratar so-

bre questões de acidente de trabalho. Assim sendo, Rocha e Baltazar Junior 

(2008, p. 104) afirmam que “a indenização pelos acidentes ocorridos no exercício 

do trabalho se dava de acordo com o direito comum, ou seja, buscando o respon-

sável, que havia agido com culpa”. 

Neste sentido, era necessário que fosse comprovada a culpa do emprega-

dor (teoria extracontratual ou de culpa delitual). Na teoria da responsabilidade por 

culpa, sabe-se que o ônus da prova era atribuído ao empregado (vítima do aci-

dente do trabalho), e isso dificultava a prova. O empregado tinha a obrigação de 

provar no processo o fato, o dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano, a 

conduta negligente, imprudente ou imperita do empregador (MUSSI, [s.p]). 

Além disso, o art. 159 do Código Civil de 1916 também era aplicado, pois 

estabelecia que aquele que por ação ou omissão gerasse consequências para 

alguém, era obrigado a reparar esse prejuízo. Com o passar do tempo, algumas 

Leis e Constituições foram evoluindo sobre essa temática para que pudessem 

garantir a efetividade na proteção ao empregado que sofreu um acidente de tra-

balho. 

Neste caminho, consta-se que houve a criação da Lei nº 3.734, de 15 de 

janeiro de 1919, que tratou pela primeira vez acerca dos acidentes do trabalho e 

tornou obrigatório o seguro contra acidentes do trabalho em algumas atividades. 
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A Lei exigia reparação nos casos de “moléstia contraída exclusivamente pelo 

exercício do trabalho, quando este for de natureza a só por si causá-la”. Não era 

considerada acidente de trabalho a doença profissional atípica.

Nem a Constituição de 1824, no tempo que o Brasil era Império e nem a 

de 1891, primeira Constituição da República, traziam dispositivos de proteção 

ao trabalho. No Brasil, o processo de industrialização começou em 1930 e já 

existiam inúmeros indivíduos para o ambiente de trabalho moderno. Mesmo com 

essa modernização, a mesma máxima de exposição a horários de trabalhos sem 

limite aplicou-se no Brasil, o que gerava inúmeros acidentes de trabalho.

Sabe-se que a dignidade fundamental e a segurança do trabalhador não 

eram reconhecidas como prioridades para as indústrias, pois não havia medidas 

de segurança ou mesmo preocupação com a jornada de trabalho exaustiva de 

14 a 16 horas. 

Pode-se afirmar que a proteção do trabalho no Brasil, do ponto de vis-

ta constitucional, foi sendo reconhecida no governo de Getúlio Vargas, com a 

Constituição de 1934. Entretanto, a expressão “higiene e segurança do trabalho” 

foi introduzida somente na Constituição de 1946. Com a Constituição de 34, foi 

estabelecida no seu art. 121, § 1º, alínea h, que deveria ter:

Assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, asseguran-
do a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e 
do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da 
União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, 
da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte.

Ainda em 1934, houve o Decreto nº 24.637 que tratava sobre o direito à 

pensão para os herdeiros do acidentado. Aqui, a doença atípica passa a ser re-

conhecida como acidente de trabalho. Menciona-se que na vigência da Constitui-

ção Federal de 1934, no governo provisório de Getúlio Vargas, o Decreto 24.637 

também estabeleceu noseu primeiro artigo um conceito ampliado de infortúnio 

laboral, além de instituir a obrigatoriedade do seguro obrigatório: “O seguro de 

acidentes do trabalho é obrigatório, para todos os empregadores sujeitos ao re-
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gime do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, em favor dos res-

pectivos empregados, associados do mesmo Instituto.”

Ademais, essa legislação é reconhecida como a primeira que trouxe ex-

pressamente a obrigatoriedade de se atribuir aos trabalhadores os equipamentos 

de proteção individual (EPI) e dos elementos para proteção coletiva (EPC) tão 

necessários para preservar a integridade física dos trabalhadores no ambiente 

de trabalho. Assim, conforme seu artigo 12: 

O Instituto poderá, em benefício da higiene e da segurança pessoal dos 
seus associados e da prevenção de acidentes, exigir dos empregadores 
o fornecimento de vestes protetoras contra queimaduras, óculos proteto-
res, máscaras respiratórias, luvas na calçados especiais, nos trabalhos 
de fornalhas, braseiros, ou salinas, nos trabalhos em que sejam utiliza-
dos materiais tóxicos, cáusticos ou infectantes ou que produzam poeiras, 
gases ou vapores nocivos e nos trabalhos que sujeitem os empregados 
a variações de temperatura. Poderá, ainda, o Instituto, com a mesma 
finalidade, exigir o encapamento de máquinas, polias ou caixas de eletri-
cidade e a modificação do empilhamento e transporte de cargas, além de 
quaisquer outras providências convenientes à aludida finalidade.

Em 1941, no setor privado, surgiu a Associação Brasileira para Preven-

ção de Acidentes (ABPA), por um grupo de pioneiros, sob patrocínio de algumas 

empresas. Dez anos depois, criou-se o Decreto-Lei nº 7.036 que ampliou a pro-

teção do trabalhador urbano nos acidentes do trabalho. Este determinou que as 

empresas que possuíssem em seu quadro mais de 100 funcionários, deveriam 

constituir uma comissão interna para representá-los, com o objetivo de estimular 

o interesse pela prevenção de acidentes. Além disso, ele inovou ao estabelecer 

o seguro obrigatório pago cumulativamente com as prestações previdenciárias 

(MUSSI, S/D).

Na Constituição de 1946, no artigo 158, XVII, foi determinada a manuten-

ção pelo empregador do SAT (Seguro de Acidente do Trabalho) separadamente 

da Previdência Social. 

Por sua vez, a Lei nº 5.316, de 1967, estabeleceu que o SAT iria inte-

grar os trabalhadores rurais, e a Lei nº 6.367, de 1976, aumentou a contribuição 
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para eles, que passou a ter um acréscimo de contribuição a cargo das empresas 

(MUSSI, [s.p]). 

Em meados dos anos 70, surgiu a figura do Engenheiro de Segurança do 

Trabalho nas empresas, em razão de uma determinação da lei governamental 

que visava reduzir a quantidade de acidentes. Contudo, sabe-se que a atuação 

desse profissional se deu mais como um fiscal dentro da empresa, com uma 

visão com relação aos acidentes de trabalho apenas corretiva (BITENCOURT; 

QUELHAS, S/D). 

A publicação da Lei 6.514 em 1977 e posteriormente da Portaria 3.214 em 

1978, a qual aprovou as normas regulamentadoras, foi um marco histórico na 

questão da segurança e saúde no trabalho no Brasil. Nesse caminho, foi promul-

gado em 5 de outubro de 1988 a Constituição da República. Esta estabeleceu 

a responsabilidade do empregador pelo Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), 

independente da indenização devida nos casos que envolvesse dolo ou culpa.

É importante mencionar que em 1990, o Brasil promulgou a Lei Orgânica de 

Saúde, 8.080. Esta Lei que se constituiu como a referência do SUS, veio como o 

reflexo das lutas por uma reforma sanitária, que tiveram como marcos a VIII Con-

ferência Nacional de Saúde e a I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador.

Ela definiu os princípios e objetivos do SUS, além da descentralização, a 

universalidade, a integralidade e a hierarquização dos serviços. Esta Lei 8.080 

contemplou a questão da saúde do trabalhador em seu artigo 6º conceituando-a 

como:

Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilân-
cia epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saú-
de dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições 
de trabalho (FRIAS JÚNIOR, 1999, p. 135). 

Em seguida, surgiu a Lei nº 8.213, de 1991 que abordou acerca de questões 

acidentárias, disseminadas entre os benefícios da Previdência nos artigos 19 a 

23, que sofreu alterações quanto aos acidentes de trabalho pelas Leis 9.032/95 e 
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11.430/06 e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015.Foi alterado 

pelo Decreto nº 611, de 21 de julho de 1992.

Uma grande conquista nos anos 90 foi a constituição da Comissão Inter-

ministerial de Saúde do Trabalhador, cujo relatório de novembro de 1993 pos-

suía alguns princípios que visavam a saúde do trabalhador. Além disso, existiam 

ações de intervenção ambiental voltadas para a defesa da integridade física do 

trabalhador que progrediam no Brasil. Sabe-se que até 1993, existiam 161 Pro-

gramas de Saúde do Trabalhador que estavam organizados ou em fase de orga-

nização no Brasil (FRIAS JÚNIOR, 1999).

No mesmo tempo, o Ministério do Trabalho tratou de mudar algumas nor-

mas regulamentadoras que estavam em vigor desde a Portaria 3.214 de 1978. A 

nova Norma Regulamentadora 7, estabelecia que as empresas possuíam obri-

gatoriedade de elaborarem um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-

cional- PCMSO. Na Norma Regulamentadora 9, criou o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais- PPRA.  Além disso, Frias Júnior (1999, p. 5) afirma que:

A NR 17 que aborda de uma maneira mais racional a questão da ergono-
mia nos postos de trabalhos e a NR 18- instituiu o Programa de Controle 
e Meio Ambiente de Trabalho – PCMAT, direcionado para construção ci-
vil, representaram um grande avanço no campo prevencionista. 

As normas regulamentadoras passam a ser formuladas a partir de comis-

sões tripartitis, envolvendo trabalhadores, técnicos e empresários, atualmente.  

Com isso, algumas doenças ocupacionais passaram a ser mais fáceis de serem 

identificadas e assim, as ações indenizatórias tomaram espaço nos Tribunais. 

Dessa forma, mesmo com alguns problemas de Saúde Ocupacional, com 

a ocultaçãoda magnitude dos danos à saúde dos trabalhadores e ao ambiente, 

a participação conjunta de trabalhadores e técnicos da área faz com que mesmo 

com os retrocessos e perdas evidenciadas ao longo das lutas, ainda há grandes 

chances de se ter cada vez mais condições dignas de segurança e saúde aos 

trabalhadores, para se ter a qualidade de vida e os direitos de cidadania. 
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ANÁLISE CONCEITUAL DE ACIDENTE DO TRABALHO

Diante do tema deste trabalho, é importante se chegar ao conceito de                 

acidente do trabalho. Dessa forma, o art. 2º da Lei nº 6.367, de 76: “Acidente do 

trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou per-

da, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Por sua vez, a Lei nº 8.213/91 trouxe um conceito de acidente de trabalho 

em seu art. 19, com redação bastante similar à do artigo acima.Porém, o texto 

atual do art. 19, conferida pela Lei Complementar nº 150/2015, abrange também 

os empregados domésticos ao enquadrá-los no normativo jurídico:

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho 
dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Assim, percebe-se que essa definição de acidente do trabalho engloba tam-

bém os trabalhadores domésticos. Nesse sentido, o art. 19 estabelece o conceito 

de acidente do trabalho típico ou próprio, que se dá no exercício do trabalho. Por 

sua vez, o art. 20 aborda sobre a doença profissional e do trabalho, as quais se 

diferenciam. 

De acordo com a Lei, o acidente do trabalho típico é aquele que acontece 

de forma direta e imediata. Ele é direto porque está frontalmente relacionado à 

execução do contrato de trabalho pelo empregado e é imediato pelo fato de acon-

tecer o acidente no instante em que ele se dá, ou seja, é um acontecimento que 

não se prolonga no tempo e somatiza problemas ao empregado (MUSSI, S/D). 

Desse modo, a forma direta se dá pelo acidente do trabalho típico, sendo 

aquele gerado pelo trabalhador na execução do seu trabalho ou enquanto está 

à disposição do empregador. Nesse caminho, demonstra-se o ensinamento de 

Oliveira (2011, p. 274):
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O legislador não conseguiu formular um conceito de acidente do traba-
lho que abrangesse todas as hipóteses em que o exercício da atividade 
profissional pelo empregado gera incapacidade laborativa. O legislador 
não conseguiu formular um conceito de acidente do trabalho que abran-
gesse todas as hipóteses em que o exercício da atividade profissional 
pelo empregado gera incapacidade laborativa. Diante dessa dificuldade 
conceitual, a lei definiu apenas o acidente do trabalho em sentido estrito, 
também denominado acidente típico ou acidente-tipo. O acidente típico, 
ou acidente do trabalho em sentido estrito, ocorre quando o empregado 
estiver no exercício do trabalho a serviço da empresa, ou seja, é o resul-
tado de um único evento, que é totalmente imprevisto e de consequên-
cias imediatas, de forma que ocorra a causalidade direta. 

Por sua vez, existe a definição de acidente atípico, aquele de causalidade 

indireta. Neste caso, estes tipos de acidentes ocorrem por doença do trabalho ou 

doença profissional, de acordo com o que se infere da análise dos incisos I e II 

do art. 20 da Lei nº 8.213, de 1991:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante 
da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Pre-
vidência Social;II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação men-
cionada no inciso I.

Como se percebe, dentre as situações de causalidade indireta, tem-se as 

doenças profissionais ou do trabalho, que mesmo não possuindo a imediatidade 

da causalidade direta, acabam por gerar a incapacidade laborativa do emprega-

do, total ou parcialmente.

O que distingue o acidente típico do atípico é que neste a causalidade não 

está relacionada direta e imediatamente à execução do trabalho, como acontece 

em relação ao acidente típico. Assim, as consequências do desenvolvimento de 

alguma profissão ou de determinada atividade aparecem no acidente atípico ao 

longo do tempo, seja como uma característica comum à profissão, seja pelas 

condições especiais em que o trabalho é executado. 

Assim sendo, Waldvogel (2002) afirma que os acidentes típicos são aque-

les que ocorrem no exercício do trabalho, de forma concentrada no espaço e no 
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tempo. Por sua vez, as doenças ocupacionais são aquelas com relação direta e 

constante entre o trabalho exercido e o surgimento de algumas doenças. Embo-

ra seja estabelecido o nexo de causalidade entre o fato e o dano, o acidente do 

trabalho de causalidade indireta é ocasionado em razão de uma situação que 

perdurou durante certo lapso temporal. Neste caso, o legislador reconheceu esse 

acidente de trabalho por equiparação (MUSSI, online). 

Por tudo que foi explicado, fica evidente que, independentemente de haver 

causalidade direta (acidente típico) ou causalidade indireta (acidente atípico), é 

necessário que o nexo de causalidade entre o fato e o dano esteja configurado.  

Desse modo, com o fim de não estender de maneira excessiva a definição de 

acidente do trabalho, o § 1º do art. 20 delimitou que algumas doenças não devem 

ser compreendidas como doença do trabalho: 

a) A doença degenerativa; b) a doença inerente a grupo etário; c) a doença 
que não produza incapacidade laborativa; e d) a doença endêmica ad-
quirida por segurado habitante de região onde ela se desenvolva, salvo 
comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto deter-
minado pela natureza do trabalho.

Evidentemente é praticamente inviável abordar todos os tipos de doenças 

ocupacionais. Assim, o§ 2º do art. 20 da mesma Lei estabelece que em caso 

excepcional, a doença não colocada nos incisos I e II do referido artigo, mas que 

esta tenha sido ocasionada pelas condições especiais em que o trabalho é rea-

lizado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerar 

como acidente laboral (SILVA, 2014). 

Apresenta-se agora o conteúdo do art. 21 da Lei que elenca sobre o rol 

meramente exemplificativo de algumas situações equiparadas a acidentes de 

trabalho, com maior destaque o teor da alínea d, inciso IV, por trazer em seu con-

teúdo o conceito de acidentes de percurso, o também denominado de in intinere 

(MARTINS, 2011). 

É importante mencionar que o acidente in itinere ou de trajeto, é aquele que 

acontece no percurso entre a residência e o trabalho ou vice-versa, podendo ser 
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considerado como acidente de trabalho. Além disso, enfatiza-se que pequenos 

desvios de trajeto não geram descaracterização do acidente como sendo do tra-

balho (MUSSI, S/D).

Desse modo, esse inciso, em sua alínea d, estabelece que será equipara-

do a acidente do trabalho todo aquele suportado pelo trabalhador, mesmo sendo 

fora do ambiente e do horário de trabalho, no percurso da casa até o ambiente 

de trabalho ou deste para aquela, independente do meio de locomoção, mesmo 

que o veículo seja do empregado. 

Em síntese, os acidentes de trajeto são aqueles que acontecem, sobretu-

do, nos momentos em que o trabalhador estiver em locomoção do trabalho para 

a casa ou vice-versa, ou mesmo nos horários das refeições.

Dessa forma, percebe-se que são várias definições doutrinárias envolven-

do o acidente do trabalho e sua classificação, destacando-se agora o conceito 

proposto por Silva(2014, p. 137): 

Cediço que o acidente do trabalho trata-se de um gênero do qual são 
espécies o acidente laboral em sentido estrito e as doenças ocupacio-
nais. O primeiro é chamado de acidente típico ou acidente tipo, sendo 
normalmente um fato imprevisível, súbito, que ocorre com o trabalhador 
no ambiente de trabalho. 

Sendo assim, as doenças ocupacionais que compreendem as doenças 

profissionais e do trabalho, são acontecimentos que vão diminuindo e enfraque-

cendo a saúde do trabalhador ao longo do tempo.

Neste sentido, entende-se que os acidentes de trabalho ocorrem em razão 

de diferentes situações, relacionando-se ao trabalho executado pelo empregado. 

Assim, essa relação acontece com o exercício do trabalho a serviço da empresa, 

ou seja, o acidente por doença profissional ou do trabalho e, ainda, acidente de 

percurso. 

É bem verdade que a primeira consequência que surge a partir do acidente 

do trabalho é a respeito dos sérios transtornos e sofrimentos que podem vir a 
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afetar os acidentados e, consequentemente, sua família, em razão da morte ou 

lesão que torne a pessoa incapaz, ficando os familiares desassistidos ou desam-

parados. 

Segundo as palavras de Dorman (2000), os prejuízos que o acidente do 

trabalho traz ultrapassa os limites das perdas físicas que as vítimas e familiares 

podem ter e dos custos financeiros e emocionais envolvidos, pois podem chegar 

a comprometer os valores sociais como a justiça e a solidariedade.

A partir desse entendimento, percebe-se que enquanto fenômeno social, o 

acidente do trabalho desencadeia uma pluralidade de dimensões na medida em 

que não se limita apenas ao ambiente de trabalho e às famílias das vítimas, mas 

é uma verdadeira disfunção do sistema produtivo que ultrapassa a empresa e 

perpassa para um grande questionamento social. 

Concordando com os entendimentos de Dorman, Negrini (2016) também 

afirma que em se tratando das consequências do acidente de trabalho para a em-

presa, declara que ele reproduz perdas que se iniciam com os custos imediatos, 

se propagando de várias formas ao longo das diferentes esferas da administra-

ção.

Além disso, ela ainda enfatiza que entre as inúmeras consequências cau-

sadas pelos acidentes do trabalho, as de aspecto econômico devem ser tratadas 

de forma prioritária para ser debatida não só pelas empresas como também por 

toda a sociedade e poder público em geral. Menciona-se ainda que com a perda 

do elemento produtivo, há um aumento de taxas e impostos para custear a rede 

assistencial dos empregados acidentados.

Em razão das primeiras consequências do acidente do trabalho afetarem 

depois do acidentado, a própria empresa, é necessário investigar com detalhes 

os acidentes. Assim, a legislação exige um sistema de gestão da segurança e 

saúde no trabalho, tendo em vista que deseja evitar os acidentes ou mesmo 

identificar suas causas, para cada vez mais melhorarem as questões preventi-
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vas.  Com isso, sabe-se que a CLT estabelece no seu artigo 157 que compete às 

empresas: 

I-cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do traba-
lho; II- instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às 
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doen-
ças ocupacionais; III- adotar as medidas que lhes sejam determinadas 
pelo órgão regional competente; IV- facilitar o exercício da fiscalização 
pela autoridade competente.

Diante disso, percebe-se que é essencial colocar em prática todo o sistema 

de gestão voltado para a medicina, saúde e proteção do trabalhador, tendo em 

vista ser uma exigência legal imposta às empresas para se chegar a dignidade e 

proteção adequada do trabalhador.  Assim sendo, no próximo tópico deste traba-

lho, será abordado sobre a acidentes do trabalho e seus reflexos Previdenciários.

ACIDENTE DE TRABALHO E IMPLICAÇÕES NO DIREITO                     
PREVIDENCIÁRIO 

Depois de estudar sobre as diferenças entre relações de emprego e traba-

lho, sobre suspensão e interrupção do trabalho e ainda sobre um breve histórico 

acerca do surgimento da proteção do trabalho e uma análise conceitual de aci-

dente de trabalho, adentra-se agora, nos aspectos previdenciários do acidente 

laboral. 

Além do Direito Previdenciário, o acidente de trabalho poderá gerar refle-

xos em outras searas jurídicas, como: no Direito Civil, Direito Penal e no Direito 

do Trabalho, tendo em vista que o empregado acidentado fica temporariamente 

ou permanentemente, sem exercer suas atividades laborais, o que poderá oca-

sionar prejuízos na própria subsistência e de seus dependentes.

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto que um dos riscos 

sociais de proteção ao trabalhador era o risco da incapacidade no trabalho. Sa-

be-se que quando ocorre o acidente de trabalho, o empregado poderá ficar im-

pedido de exercer sua atividade remunerada, gerando algumas consequências 

econômicas e sociais caso não houvesse a proteção previdenciária.
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Assim, como seguro social, a Previdência assegura que em casos de inca-

pacidade laboral que pode ser definitiva, temporária, parcial, total ou reduzida, o 

segurado poderá ter sua subsistência digna durante o período em que está inca-

pacitado para exercício da função laboral. 

O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente são alguns 

dos exemplos dos benefícios que o segurado poderá usufruir nos casos de aci-

dente pela relação de trabalho. Porém, é importante fazer alguns apontamentos 

sobre essas hipóteses de benefícios. 

É importante mencionar a diferença existente entre auxílio-doença 

acidentário e o auxílio-doença. O auxílio-doença acidentário é aquele que decorre 

de acidentes de trabalho e seus equiparados, e o auxílio-doença previdenciário e 

aquele que tem origem por outros motivos e não pela atividade laboral. 

Uma distinção feita do ponto de vista previdenciário é que o auxílio-doença 

acidentário não depende de um período de carência e o acidente precisa ser co-

municado pela emissão da Comunicação de acidente de trabalho-CAT. Por sua 

vez, o auxílio doença previdenciário poderá haver a dispensabilidade de carência 

caso o acidente decorra não pelo meio ocupacional, mas a doença esteja na lista 

específica (SOUSA; OLIVEIRA, 2019).

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabeleceu alguns benefícios de 

proteção ao trabalhador quando este não estiver trabalhando em razão de algu-

ma doença ou acidente gerado pela atividade laboral. Dessa forma, houve uma 

preocupação com a saúde do trabalhador e com a necessidade de manutenção 

do emprego dele durante o período de recuperação. Assim, a Lei buscou atribuir 

benefícios em razão dessa incapacidade, o que representa uma   proteção previ-

denciária pela incapacidade laborativa.

Nesse sentido, além dos benefícios pela incapacidade laborativa de au-

xílio-doença acidentário e auxílio doença, há o benefício da aposentadoria por 

invalidez. 
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Ademais, a legislação previdenciária estabelece ainda uma proteção adi-

cional ao segurado que sofre o acidente do trabalho, assegurando a estabilidade 

do empregado naquele emprego pelo período de no mínimo 12 meses, de acordo 

com o que dispõe o art. 118 da Lei nº 8.213/91.

A incapacidade do empregado por acidente de trabalho poderá ensejar ain-

da o benefício de pensão por morte, ao serviço de reabilitação profissional e, 

também, representar ônus ao INSS com o pagamento do abono anual (SOUSA; 

OLIVEIRA, 2019).

Assim, como já se sabe, nos casos de acidente de trabalho, deve haver o 

nexo de causalidade, fazendo com que seja indispensável que o acidente tenha 

relação com o trabalho e que aquele decorra deste. Mattos (2017, p. 5) afirma 

que: 

Enquanto as doenças profissionais possuem nexo causal presumido, 
visto que não exigem comprovação de que o seu desenvolvimento está 
intimamente ligado a atividade exercida, as doenças do trabalho exigem 
comprovação que a patologia se desenvolveu em razão das condições 
especiais do exercício laboral.

Menciona-se que a Lei 11.430/06trouxe em seu bojo, especificamente no 

artigo 21-A, sobre a configuração do nexo causal com a seguinte redução:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quan-
do constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho 
e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do 
empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade 
elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformi-
dade com o que dispuser o regulamento.   § 1o A perícia médica do INSS 
deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexis-
tência do nexo de que trata o caput deste artigo.§ 2o A empresa ou o em-
pregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico 
epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, 
da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de 
Recursos da Previdência Social. 
 

Neste sentido, até antes desta Lei, a CAT era a responsável pela prova 

de caracterização do acidente, e caso contrário o benefício era concedido como 
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previdenciário. Assim, para ter garantido aos direitos trabalhistas, o empregado 

devia provar que a lesão a sua integridade foi ocasionada pela execução do ser-

viço laboral. 

Dessa forma, o acidente laboral pode ocasionar alguns prejuízos à saúde 

do trabalhador, e em razão da proteção que a Previdência atribui nestes casos, 

ela se manifesta. Dependendo da extensão do dano causado pelo acidente de 

trabalho, o INSS deve conceder um dos seus benefícios por incapacidade, seja 

o auxílio-doença acidentário, o auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez 

acidentária, por exemplo. 

Menciona-se que os benefícios acidentários assegurados pelo INSS não 

exigem o cumprimento de carência, ou seja, não é obrigatório que o segurado 

tenha pagado um número mínimo de contribuições previdenciárias para ter di-

reito a um dos benefícios por incapacidade em razão do acidente de qualquer 

natureza ou causa. Contudo, é indispensável que o trabalhador tenha a filiação 

à Previdência Social, tendo em vista que os benefícios por incapacidade pagos 

pelo INSS se restringem as pessoas que possuem a qualidade de segurados 

desta (MUSSI, S/D). 

É necessário que para que seja concedido o benefício por incapacidade, haja 

obrigatoriamente o parecer de perito médico da Previdência Social. Este deverá 

constar sobre a existência ou não da incapacidade laborativa, além de constar 

se a incapacidade é total ou parcial e temporária nos casos do auxílio-doença), 

se é total e definitiva no caso de aposentadoria por invalidez, ou que mesmo 

não havendo a incapacidade laborativa, houve uma diminuição da capacidade 

laborativa pelo acidente de qualquer natureza ou que tenha trazido como sequela 

a redução da capacidade para o trabalho, no caso de auxílio-acidente.

Portanto, havendo a ocorrência do acidente, o empregador tem a obrigação 

de repassar o ocorrido para a Previdência Social, mesmo que não haja afasta-

mento das funções laborais. Dessa forma, essa informação deve ser passada 

até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. Nos casos de 
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morte, essa comunicação deve ser imediata. Caso o empregador não comunique 

sobre o fato, a empresa poderá pagar uma multa (COSTA, S/D). 

Nesse sentido, quando o empregador não comunicar a Comunicado de Aci-

dente de Trabalho, o próprio trabalhador poderá procurar assistência do INSS ou 

solicitar ao Sindicato da sua categoria profissional que a expeça. Nesse caminho, 

o segurado deve ter o carimbo emitido pela Previdência, com a data do acidente 

na sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Agora, adentra-se nas especificidades dos benefícios previdenciários com 

natureza acidentária. 

AUXÍLIO-ACIDENTE

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizató-

ria e compensatória. Assim, esta prestação se destinada ao trabalhador que so-

freu acidente de qualquer natureza, seja ele do trabalho ou não, sendo que este 

fique com sequelas depois do ocorrido.

Estas sequelas geram redução da capacidade para o exercício da função 

laboral, ocasionando mais esforço para o desempenho da atividade ou impossi-

bilitando o desenvolvimento da função regular. 

É importante evidenciar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, 

não possuindo o objetivo de substituir a renda do trabalhador incapacitado, mas 

sim indenizá-lo pelo fato que lhe deixou sequelas.

Essa é uma indenização que não substitui a renda, pois o segurado pode 

voltar a trabalhar enquanto recebe o benefício, sem o risco de perdê-lo.

Além disso, salienta-se que o auxílio-acidente, como regra, deve ser pago 

logo no dia seguinte da cessação do auxílio-doença até o dia anterior ao início de 

qualquer aposentadoria ou do óbito do segurado. Dessa forma, essa indeniza-

ção vai se manter até a data da aposentadoria ou da morte para complementar 

a renda do trabalhador.

https://www.desmistificando.com.br/beneficio-previdenciario/
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Assim, esse auxílio não cessa em nenhum momento, ainda que o segura-

do retorne ao trabalho. Desse modo, o segurado receberá o benefício até o mo-

mento de sua aposentadoria ou até a data de seu óbito. Contudo, essa duração 

não se aplica caso deixe de existir as sequelas que ocasionaram o recebimento 

do auxílio (COSTA, 2020). 

É bem verdade que o recebimento deste benefício não impede que 

o segurado continue exercendo sua função laboral. De fato, pode haver uma 

redução da capacidade laborativa, mas não a incapacidade total.

Assim sendo, este auxílio deverá ser atribuído ao segurado que ficar inca-

pacitado para seu trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, nos 

casos de acidente com trabalhadores avulsos, o auxílio é de responsabilidade 

da Previdência Social a contar do dia seguinte ao do acidente (CALDAS, 2015).

Frisa-se que o parágrafo único do art. 25 dessa Lei de benefícios dispõe 

que há uma necessidade do período mínimo 12 contribuições mensais para con-

cessão do auxílio-doença. Porém, o art. 26 prescreve que independe de carência 

para que haja a concessão do auxílio-doença nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa de doença profissional ou do trabalho, conforme segue: 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:II. auxí-
lio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qual-
quer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 
como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 
de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pe-
los Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 
(três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutila-
ção, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade 
que mereçam tratamento particularizado.      

Neste sentido, fica evidente que não há uma exigência legal que haja a ca-

rência para ser deferido o auxílio por acidente de trabalho.

Com isso, constatada a incapacidade para exercer a função laboral, por 

mais de 15 dias, cabe ao perito da Previdência Social verificar se há ou não prog-

nóstico de cura, analisando se há uma incapacidade total ou parcial, que seja em 
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razão ou não de acidente do trabalho. Assim, sendo total ou parcial, mas tempo-

rária, o auxílio-acidente deve ser concedido a partir do 16º dia de afastamento do 

empregado. 

O auxílio-acidente é um benefício concedido nos casos de acidentes de 

qualquer natureza, além de alcançar os trabalhadores que tiver capacidade de 

trabalho reduzida, podendo, inclusive, trabalhar e receber o benefício.

Esse auxílio acidente, de natureza indenizatória, deve ser pago pela Previ-

dência Social no caso de acidente de qualquer natureza ou que sua causa traga 

uma redução da capacidade laborativa do empregado para executar seus servi-

ços na empresa (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

Assim, esse benefício tem caráter indenizatório, atribuído ao segurado 

quando, após a alta do auxílio doença acidentário, ficar constatado que o mesmo 

é portador de lesões que foram ocasionadas de acidente de qualquer natureza, o 

qual deu origem a sequelas permanentes que ocasionem redução da capacidade 

para o exercício do trabalho, sendo pago dia seguinte ao da cessão do auxílio 

doença, mesmo recebendo qualquer remuneração ou rendimento recebido pelo 

acidentado. Porém, será vedado acumulação com qualquer aposentadoria.

O valor mensal do auxílio acidente corresponde a 50% do salário de benefí-

cio. Neste caso, percebe-se que não há nenhum tipo impedimento legislativo que 

empate o recebimento do auxílio acidente pago juntamente com o salário mensal 

auferido em decorrência do exercício do emprego (AMORIM, 2020). 

O artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91 estabelece essa renda mensal inicial do 

auxílio-acidente corresponde a 50% do salário-de-benefício. Assim sendo, caso 

o segurado esteja contribuindo facultativamente para o regime previdenciário, ele 

terá o benefício concedido com base no salário de contribuição.

Nesse sentido, o artigo 86, § 3º da Lei 8.213/91, proíbe a cumulação do 

auxílio-acidente com qualquer aposentadoria. A Lei Planos de Benefícios da Pre-

vidência Social não dispõe sobre restrições do recebimento do auxílio-acidente 

juntamente com outro benefício, que não o da aposentadoria.
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Sendo assim, quando uma pessoa apresenta sequelas que comprometem 

significativamente a capacidade de exercer suas funções remuneradas habituais, 

ela poderá receber o auxílio-acidente. Assim, o sujeito poderá continuar traba-

lhando, pois isso não implica cessação do benefício do auxílio-acidente.

Os segurados que possuem direito a esse auxílio são: 

O empregado Urbano/Rural: prestador de serviço de natureza urbana 
ou rural, contínuo e subordinado ao empregador. É considerado também 
empregado o MEI (Microempreendedor Individual); Empregado Domés-
tico (para acidentes ocorridos a partir de 01/06/2015); Trabalhador Avul-
so: prestador de serviços a diversas empresas, sem que haja relação 
de vínculos empregatícios; Segurado Especial: pessoa física que exerça 
sozinha ou em regime de economia familiar atividades como artesanato, 
pesca, produtor e seringueiro (COSTA, 2020, p. 4). 

Contudo, ficam excluídos desse direito os contribuintes individuais, ou seja, 

autônomos que trabalha sem vínculo empregatício e os contribuintes facultativos, 

aqueles maiores de 16 anos de idade que não exercem atividade remunerada. 

Importante mencionar que geram a cessação do auxílio-acidente o óbito do se-

gurado ou a concessão de qualquer aposentadoria.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

O artigo 42 da Lei 8213/91 traz expressamente em seu texto sobre a pos-

sibilidade do benefício da aposentadoria por invalidez, exigindo carência mínima 

de 12 contribuições mensais. Porém, nos casos que envolverem acidentes de 

trabalho, de acordo com o preceitua o art. 26 dessa mesma Lei, não será obriga-

tória essa exigência. 

O benefício da aposentadoria por invalidez exige que haja a incapacidade 

total e definitiva, ocasionando uma invalidez permanente no exercício da função 

laborativa. Assim, o empregado que estiver com essa invalidez, não terá a míni-

ma condição de prestar seus serviços laborais na empresa (MATTOS, 2017). 

A Lei dos benefícios prevê ainda que sendo reconhecida a aposentaria por 

invalidez do segurado e este precise ser cuidado por terceiros, desde que seja 



129

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

comprovado por perícia médica, ele poderá ter um acréscimo de 25% no valor do 

seu benefício, assim estabelece o artigo 45. 

Martins (2011) afirma que o beneficiário tem direito de assistência perma-

nente de outra pessoa. Assim, pode ser acrescido ao valor do benefício 25%, po-

dendo ser devido mesmo quando a aposentadoria chegar ao seu limite máximo. 

Cumpre destacar que este auxílio é personalíssimo, ou seja, caso o beneficiário 

faleça, este não fará parte da pensão.  Assim, algumas situações necessitam de 

assistência permanente, sendo estabelecidas no Anexo I do Decreto nº 3048, as 

quais são:

RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES EM QUE O APOSENTADO POR INVALIDEZ 
TERÁ DIREITO À MAJORAÇÃO DE VINTE E CINCO POR CENTO 
PREVISTA NO ART. 45 DESTE REGULAMENTO. 1 - Cegueira total.2 
- Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta. 3 - Paralisia dos 
dois membros superiores ou inferiores. 4 - Perda dos membros inferiores, 
acima dos pés, quando a prótese for impossível. 5 - Perda de uma das 
mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível. 6 - Perda de 
um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. 
7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida 
orgânica e social. 8 - Doença que exija permanência contínua no leito. 
9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

Com a Lei 13.063/14, houve uma mudança no artigo 101 da Lei 8231/91, 

tendo em vista que esta estabeleceu que aposentado por invalidez não é obriga-

do a fazer o exame pericial a cargo do INSS após completar 60 anos de idade. 

Contudo, faz uma ressalva nos casos de verificação da necessidade de assistên-

cia permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% mencio-

nado acima. Além disso, deve analisar a recuperação da capacidade de trabalho 

com o requerimento do aposentado que se julgar apto e subsidiar a autoridade 

judiciária na concessão de curatela (MATTOS, 2017). 

Menciona-se que esta aposentadoria é válida para o segurado que, estan-

do ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o exercício 

laboral e incapaz de reabilitação para o trabalho que seja seu sustento (MAR-

TINS, 2011). 
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Dessa forma, Martins (2011, p. 424) afirma ainda: “Em caso de a perícia 

médica inicial concluir pela incapacidade total e definitiva, este benefício será de-

vido a contar da data em que o auxílio-doença deveria ter início”. A Lei dos bene-

fícios enfatiza ainda em seu art. 44, que a renda mensal inicial da aposentadoria 

por invalidez acidentária será igual a 100% do salário-de-benefícios, conforme 

segue: “A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do tra-

balho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 

desta Lei.”

Percebe-se então que esse benefício possuirá renda mensal inicial (RMI) 

de 100% salário de benefício. O benefício começa a ser pago no 16º dia depois 

da constatação da invalidez, sendo que os 15 primeiros são por conta do empre-

gador. O art. 46 da Lei 8.213/91 deixa evidente que se o beneficiário aposenta-

do por invalidez volte a praticar atividades remuneradas, de maneira voluntária, 

automaticamente será cancelado o seu auxílio. Nesses casos, sendo constatado 

pelo INSS, o contrato de trabalho não deve ser cancelado, mas sim suspenso e 

a aposentadoria é automaticamente suspensa, tendo em vista que este benefício 

é atribuído em razão da incapacidade de sustento do acidentado.

É evidente que essa incapacidade para fins previdenciários não tem a ver 

com a incapacidade para a prática dos atos civis estabelecida no Código Civil 

de 2002. Enfatiza-se ainda que o fato do segurado ser acometido por alguma 

doença, não lhe assegura automaticamente o direito a concessão do benefício 

da aposentadoria por invalidez, o segurado pode ser ou estar doente, contudo, 

pode estar perfeitamente capaz de exercer suas funções laborais, fazendo com 

que não seja concedido o benefício. Dessa forma, é necessário que a doença 

ou lesão gere uma incapacidade do beneficiário para executar suas atividades 

laborais habituais. 
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AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO

O auxílio-doença acidentário é um benefício pecuniário de prestação con-

tinuada que possui prazo indeterminado, com revisão periódica. Ele é um paga-

mento de renda mensal ao acidentado urbano ou rural que tenha sofrido aciden-

te do trabalho ou doença das condições de trabalho e que tenha apresentado 

incapacidade laborativa. Necessário destacar o artigo 118 da Lei de benefícios 

enfatiza que depois da alta previdenciária do auxílio-doença acidentário, o em-

pregado tem garantido, pelo período de 12 meses, a manutenção do seu contrato 

de trabalho na empresa (MUSSI, online).

Este auxílio-doença acidentário é estabelecido no art. 61 da Lei 8.213/91 

e trata-se de um benefício pecuniário de prestação continuada (91% do valor 

do salário de benefício), com prazo indeterminado, estando sujeito à revisão 

periódica, sendo pago mensalmente ao acidentado urbano ou rural, que sofreu 

acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho, apresen-

tando incapacidade transitória, sendo requisito o afastamento do trabalhador 

pelo prazo mínimo de 15 dias, assim dispõe o art. 60, caput, conforme redação 

originária após perda da vigência da MP 664/2014 de 30/12/2014 (que determi-

nou o prazo de 30 dias) por ter sido convertida na Lei 13.135/2015.

O artigo 61 da Lei nº 8.213/91, afirma que a renda mensal do auxílio-doen-

ça acidentário é de 91% do salário de benefício, conforme segue: “O auxílio-

-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, 

observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.”

Ele é reconhecido dos artigos 59 ao 63 da Lei 8.213/91, não dependendo 

de carência, e os primeiros 15 dias de afastamento devem ser por conta do em-

pregador. O segurado empregado que estiver recebendo o auxílio-doença aci-

dentário deve ser considerado pela empresa como licenciado, assim afirma o 

art.61. Ademais, ele possui o direito ao abono anual (art. 40). O artigo 59 desta 

Lei enfatiza que: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11348982/artigo-61-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/199694917/lei-13135-15
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O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quan-
do for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze 
dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se 
filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da 
lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapaci-
dade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença 
ou lesão.

Este auxílio é atribuído aquele trabalhador que ficar incapacitado para exer-

cer sua função por mais de 15 dias consecutivos. Nos casos que envolver o tra-

balhador avulso, o auxilio ficará sob responsabilidade da Previdência Social, sen-

do contados a partir do dia seguinte ao do sinistro. Esse auxílio será devido pela 

empresa durante os 15 primeiros dias. No caso do empregado não se ausentar 

no dia seguinte ao da causalidade, os 15 serão de responsabilidade do empre-

gador e são contatos a partir da data do afastamento. Assim, este benefício será 

concedido a contar do 16º dia seguinte ao da ausência do trabalho.

Neste caso, fica certo de que o empregador será responsável pelo paga-

mento do salário e demais vantagens pelo prazo de 15 dias, a contar do aci-

dente. Por sua vez, o INSS será responsável pelo pagamento a partir do 16º dia 

de afastamento. É necessário evidenciar que o acidente do trabalho é aquele 

que ocorre no exercício da função a serviço da empresa, podendo gerar lesão 

corporal ou perturbação funcional, ou causar morte, a perda ou a redução per-

manente ou temporária da capacidade para o trabalho.

O recebimento deste benefício garante a estabilidade provisória no em-

prego, a contar de sua cessação, e o empregador não poderá dispensar sem 

justa causa o empregado pelo mínimo de doze meses após o fim do auxílio de 

acordo com o art. 118 da Lei 8.213/91.  Diante disso, por tudo que foi mencio-

nado ao longo deste estudo, percebe-se que o sinistro do trabalho traz algumas 

implicações no direito previdenciário. Isso faz com que quando houver aciden-

tes de trabalhos, o trabalhador possa receber benefícios, seja para ele ou para 

seus dependentes.

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/acidente_resp_empregador.htm
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11342697/artigo-118-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
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Assim, percebeu-se que ao longo dos tempos, as formas de proteção do 

trabalhador foram mudando e se aprimorando. Atualmente, conta-se com meca-

nismos de proteção dos trabalhadores, sendo uma delas a Lei nº 8.213/91, que 

resguarda de forma ampla os direitos e benefícios dos trabalhadores.

Nesse sentido, verifica-se que foram criados benefícios relativos ao aciden-

te laboral, como o auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez aciden-

taria, auxílio acidente, entre outros. Com isso, verifica-se que o trabalhador deve 

gozar de saúde física e mental para a lucratividade de qualquer empregador. As-

sim, deve haver uma preocupação em evitar os acidentes com os trabalhadores, 

cumprindo as regras que a Lei manda acerca da proteção do trabalhador.

Contudo, a Legislação reconhece deveres e obrigações tanto para o em-

pregador quanto para o empregado. Nesse sentido, a proteção e a valorização 

da pessoa humana deve ser primordial para a relação trabalhista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi estudado na presente pesquisa, é extremamente relevante 

entender sobre as nuances jurídicas ligadas ao acidente do trabalho, principal-

mente nas esferas Previdenciária e Trabalhista, tendo em vista que elas são ali-

cerces de garantias para o empregado acidentado.

Denota-se que o trabalhador pode sofrer um infortúnio por exposição muitas 

vezes a fatores de risco no desempenhar das suas atividades laborais, sofrendo 

com as consequências do acidente ou podendo desenvolver doenças ocupacio-

nais. Assim, o Estado deve amparar esse profissional para que seja assegurada 

sua sobrevivência e de seus dependentes, como sua reabilitação e seu sustento. 

Dessa forma, a Previdência Social, criada através da Lei nº 8.213/91, ga-

rante de forma ampla a proteção dos trabalhadores, atribuindo direitos e benefí-

cios. Nesse sentido, a Lei nº 8.213/1991 possui o objetivo de proteger o empre-

gado dos fatos decorrentes do exercício da função laboral que provoquem lesão 
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corporal ou perturbação funcional, seja de forma permanente ou temporária, a 

perda da capacidade para o trabalho.

Desse modo, percebeu-se que existem algumas prestações relativas ao 

acidente laboral, como o auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez 

acidentaria e auxílio acidente. Além disso, esta Lei estabelece deveres e obriga-

ções para o empregador quanto para o empregado. 

As obrigações que os empregadores devem assumir é para a prevenção 

dos desastres no ambiente de trabalho. Assim, devem fornecer equipamentos 

necessários e seguir normas e procedimentos predeterminados, e o empregado 

deverá cumprir as regras estabelecidas, utilizando os equipamentos de proteção 

individual. A preocupação e a valorização da dignidade da pessoa humana é fator 

imprescindível na relação de trabalho. 

Verificou-se que o trabalhador em perfeita saúde física e mental é essencial 

para um bom desempenho das atividades lucrativas, fazendo com que se tenha 

uma preocupação em manter o cumprimento e a fiscalização na proteção contra 

causalidades no trabalho.

Portanto, o presente estudo evidenciou que o acidente de trabalho gera 

implicações diretas na seara previdenciária, tendo em vista que a proteção da 

dignidade e saúde do trabalhador são de extrema importância para o efetivo fun-

cionamento do trabalho. 
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RESUMO

A Administração Pública é essencial para a organização, estruturação e                              

funcionamento dos recursos públicos no Brasil. Nesse sentido, para que haja 

contratações públicas, é necessário utilizar a licitação que é instituída pelo pró-

prio Estado Democrático de Direito, visando garantir a escolha da melhor propos-

ta para o erário e qualidade para os serviços públicos, sendo imprescindível que 

esse processo seja implementado e estruturado com maior grau de eficiência 

possível. Desse modo, este estudo possui o objetivo geral de analisar acerca da 

importância da licitação no controle dos atos da administração pública no Brasil. 

Dessa forma, o estudo foi separado em três capítulos para melhor explicar sobre 

o assunto. No primeiro momento, será analisado um breve contexto histórico so-

bre a origem da licitação e o seu conceito. No segundo capítulo será abordado 

sobre os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública na realiza-

ção de licitações e alguns dos novos princípios que a Lei de Licitações estabele-

ceu. Por fim, trata-se acerca da licitação e suas particularidades, além de abordar 

sobre a nova Lei de Licitação que entrou em vigor no Brasil no ano de 2021. 

Assim sendo, nota-se a importância que o processo de licitação possui diante da 

gestão pública. Nessa senda, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, 

sendo estudada a Constituição Federal e a Lei n° 14.133/21. Além disso, utiliza-

-se a revisão bibliográfica feitas em livros, artigos científicos e revistas acadê-

micas para analisar como ocorre a licitação brasileira. A metodologia que será 

abordada é a forma qualitativa. Por meio desses conhecimentos, apresenta-se 

as peculiaridades e informações sobre licitação no Brasil desde sua introdução, 

até os dias atuais. A licitação continua sendo essencial para as contratações da 

administração pública, pois ela deve atender o interesse público, utilizando a for-

ma mais eficiente e fazendo com que seja evitada a incidência de fraudes, uma 

vez que isso só traz prejuízos e danos ao erário público e a toda a coletividade. 

Palavras-chave: Administração Pública. Licitação. Princípios. Recursos                              
Públicos. 



140

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa analisar a importância da licitação nas contratações 

da Administração Pública. Assim, a pesquisa irá enfatizar a licitação como meio 

de possibilitar uma administração com contratações transparentes, eficientes e 

justas para resguardar os recursos públicos.

A atual licitação existente no Brasil, surgiu com a Constituição Federal de 

1988 e é um procedimento que possui a finalidade de selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração na hora de contratar, atendendo ao interesse da 

sociedade como um todo e, indubitavelmente, o processo licitatório é importante 

para desenvolvimento do Estado, pois a partir dele são realizadas as contrata-

ções públicas de qualidade com menor custo possível para o os recursos públi-

cos.

De acordo com a Constituição Federal de 88, a licitação deve ser obrigatória 

para toda a Administração Pública, devendo seguir os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, 

publicidade, eficiência e outros que são importantes para o funcionamento ético 

do procedimento.

Dessa forma, a licitação é uma ferramenta que o poder público possui para 

analisar e avaliar ofertas, com a finalidade de selecionar qual será a mais favorá-

vel e benéfica à Gestão Pública, respeitando os princípios aplicáveis à licitação.

A Lei n° 8.666 de 1993 estabeleceu as Normas Gerais sobre licitações e 

contratos administrativos. Contudo, no ano de 2021, foi criada uma Lei de licita-

ções, a Lei n° 14.133, a qual determina algumas novas regras para o procedi-

mento. Sendo de grande importância estudar esse tema, analisando seus pro-

cedimentos, os princípios aplicados e normas, a efetividade e os resultados para 

entender e analisar se sua finalidade está sendo cumprida.

Nesse sentido, a pesquisa foi dividida em três partes para melhor entendi-

mento do tema. Primeiramente, aborda-se sobre a história e origem da licitação 
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no Brasil, trazendo algumas legislações que trataram sobre o assunto. Fala-se 

também sobre o conceito de licitação. Após, será abordado acerca dos princípios 

constitucionais aplicáveis à administração pública na realização de licitações e 

dos novos princípios que a Lei de Licitações estabeleceu. Desse modo, será 

tratado sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-

de, eficiência, segregação das funções, motivação, celeridade e outros que são 

importantes para o funcionamento ético e eficiente do procedimento licitatório. 

Finalmente, dissertaremos sobre a licitação e suas particularidades, além de tra-

tar sobre a nova Lei de licitação que entrou em vigor no Brasil no ano de 2021.

Nessa senda, o estudo pretende fazer uma reflexão sobre a importância 

das licitações públicas no ordenamento jurídico brasileiro, trazendo seu conceito, 

breve histórico até os dias atuais, previsão legal, e princípios aplicáveis à licita-

ção. Entende-se que o estudo acerca do processo de licitação é de muita impor-

tância para compreender sobre as contratações do poder público. A partir disso, 

percebe-se que a licitação deve ser tratada como um instrumento de controle 

da aplicação dos recursos públicos e essencial para o desenvolvimento de uma 

gestão fundamentada no comprometimento para com a sociedade.

Com isso, é interesse estar em constante estudo sobre a licitação, verifi-

cando se há problemas nos procedimentos provenientes do contexto social de 

cada época na seara administrativa, para que sejam atualizadas as normas de 

aplicação. Assim sendo, é notória a necessidade de análise do tema, tendo em 

vista sua importância nas contratações públicas e no destino dos recursos públi-

cos. 

Diante disso, a pesquisa se apresenta de forma bibliográfica, com o levan-

tamento da bibliografia relevante já publicada em livros, revistas e artigos cientí-

ficos. Possui metodologia qualitativa, com método dedutivo. Portanto, busca-se 

uma compreensão maior acerca das licitações e sua importância na Gestão Pú-

blica.
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BREVE ANÁLISE DA HISTÓRIA E ORIGEM DA LICITAÇÃO NO 
BRASIL

Atualmente, um dos temas mais importantes no cenário do direito adminis-

trativo é o processo de licitação e contratações públicas. O processo de licitação 

foi tomando espaço na administração pública ao longo dos tempos. Desse modo, 

a fim de se buscar compreender sobre esse procedimento, estuda-se aqui acer-

ca do seu surgimento até passar a ser importante no cenário jurídico brasileiro. 

Será feita uma análise de como aconteciam os procedimentos da administração 

antes da licitação. 

Nem sempre a licitação foi utilizada pela administração para contratar. O 

processo de licitação atual é entendido como um resultado histórico dos proces-

sos que ocorriam antes. Os atos da Administração, modernamente, possuem a 

finalidade de buscar resultados satisfatórios, regidos pelos princípios constitucio-

nais e administrativos que devem garantir a lisura do procedimento. 

Quanto à etimologia do termo licitação, afirmar que ela surgiu do latim lici-

tationem, licitatio, licitatio-onis, e foi definido como venda por lances. López-Elías 

(1999, apud FORTES JUNIOR, 2017) explica que a origem gramatical da palavra 

licitação significa oferecer preço por algo vendido em hasta pública.

Nesse caminho, data-se que foi no Direito Romano que se deu o marco ini-

cial da licitação como instrumento de celebração de contratos do Estado, tendo 

em vista que antes desse período os melhores ofertantes poderiam adquirir bens 

pelo Estado sejam por conquistas, espólios de guerra, ou por condenação crimi-

nal de um cidadão (LÓPEZ-ELÍAS ,1999, apud FORTES JUNIOR, 2017).

Já na Europa Medieval, era utilizada de forma diferente de hoje em dia. 

Na necessidade da compra de um bem ou serviço pela administração, que ela 

não tinha condições de alcançar, ela informava por meio de avisos informativos 

para que os interessados buscassem atender as demandas descritas (GOMES, 

2019).  
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Nessa época, a Administração Pública era regida pelo patrimonialista, não 

havendo diferença entre o que era público e privado. Em razão disso, a corrup-

ção era comum nesse período.

Em meados do século XIX, com o ideal do Estado Liberal foi que surgiu 

a Administração Pública burocrática para substituir a Administração Patriarcal. 

Ela desejava proteger o Estado da corrupção, do empreguismo e do nepotismo. 

Além disso, possuiu o fim de separar o público do privado, para garantir evitar os 

atos de corrupção provenientes do Estado. No entanto, observou-se que o Esta-

do estava paralisando a administração e os resultados.

Inclusive, entre os procedimentos que emperravam a administração, esta-

va a licitação pública, pois ela era como porta inicial desta morosidade (GOMES, 

2019).  Logo em seguida, apareceu a administração gerencial, que desejava con-

trolar o resultado que a administração obtinha. Consta-se que que a licitação é 

um procedimento que advém da Administração Pública Burocrática e Gerencial, 

pois conforme Gomes (2019, p. 18):

A administração pública que tem por finalidade definir critérios objetivos 
para celebração de contratos públicos, tendo como partes: o ente público 
e o particular interessado detentor da melhor proposta, asseguradas as 
condições de isonomia e prevalência do interesse público, removendo 
assim os vícios das preferências arbitrárias ou critérios subjetivos pró-
prios de padrões provenientes de um modelo de Administração Pública 
Patrimonialista.

Assim, os dois primeiros modelos citados acima apresentaram falhas,                    

gerando interferência da Administração Pública. De fato, a questão da licitação 

foi colocada em pauta na Administração Gerencial. Agora, adentra-se ao surgi-

mento da licitação no cenário administrativo brasileiro. 

ORIGEM E DEFINIÇÃO DA LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NO BRASIL 

Nesse momento da pesquisa será abordado sobre a origem da licitação no 

Brasil até os dias atuais. Além disso, será tratado também sobre seu conceito na 
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administração pública. A primeira Legislação brasileira que abordou acerca de 

compras realizadas pela administração pública foi a das Ordenações Filipinas 

de 1595 (Lei de Portugal que fora “importada para o Brasil Colônia”). Já em 

1909, foi criada a Lei nº 2221 para tentar regular os gastos públicos (BRAZÃO, 

2014).

Depois criou-se a norma que falava sobre licitações e contratos que foi 

editada no Império, datada em 14 de maio de 1862, com a 1ª Constituição de 

1824 vigente. Se tratava de um Decreto de nº 2.926/1862 e regulamentava as 

arrematações de serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas, tendo sido assinado pelo ministro Manoel Felizardo de Souza e Mello e 

rubricado pelo imperador Pedro II.

Desse modo, Pinho (2014, p. 60) explica que o Decreto:

Com a derrocada do absolutismo, surge uma Administração verdadeira-
mente pública. Embora a independência não tenha apagado a monar-
quia do país, e ressalvada a centralidade do Poder Moderador, iniciou-se 
um governo para o bem da nação, e não para o interesse real. Fala-se 
em Administração exógena – que administra para outrem – e não mais 
endógena – administra para si mesma. O termo administrar passa, ao 
menos, a expressar o sentido pelo qual hoje é conhecido: quem adminis-
tra, administra algo alheio. 

O Decreto supracitado orientava quanto aos prazos para apresentação de 

propostas além de definir que o governo deveria expor amostras de objetos e 

bens que pretendia comprar, e sendo serviço de obras, o governo forneceria 

plantas do projeto para ser executado para consulta dos interessados. O proces-

so se assemelhava com o Pregão Presencial.

O Decreto nº 2.926, de 14.05.1862, que regulamentava as arrematações 

dos serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Pú-

blicas, garantiu o procedimento de licitação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Esta norma já esboçava traços de publicidade, além da intenção do legislador 

de possibilitar a competição. No artigo primeiro foi estabelecido os informativos 

convidando interessados para participarem do processo, fixando prazo de quinze 

dias a seis meses para apresentação das propostas (GOMES, 2019). 
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Nesse caminho, na época Republicana, foi criado o Decreto nº 4.536/1922, 

aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então Presidente da Repú-

blica, Epitácio Pessoa. Teve início ainda na 2ª Constituição do Brasil República, 

passando também pela 3ª Constituição da Segunda República, 4ª Constituição 

do Estado Novo e 5ª Constituição de 1946. Este Decreto estabelecia condição 

para o empenho da despesa, a assinatura de contrato e a realização de concor-

rência pública ou administrativa, instituindo o Código de Contabilidade da União 

(ALVES, 2020).

O Decreto nº 4.536 organizou o Código de Contabilidade da União. A partir 

desse antigo Código de Contabilidade da União, houve mudança significativa 

nas licitações, passando a ter o objetivo de atribuir maior eficiência aos atos da 

administração. Isso foi possível com a sistematização do Decreto-Lei nº 200, de 

25.02.67, que estabeleceu a reforma administrativa federal (FAUSTINO, 2008).

Segundo Fontes Jr. (2017, p. 56), o referido Decreto determinava:

O artigo 49 obrigava concorrência pública para fornecimentos acima de 
determinado valor e para obras quando ultrapassasse o dobro do valor 
estipulado para fornecimento. Havia uma fase preliminar em que era jul-
gada a idoneidade do proponente no prazo de dez dias findo o qual seria 
inscrito no certame. Havia obrigatoriedade de publicação em diário oficial 
com todas as informações necessárias aos interessados. Percebe-se 
neste caso o que hoje é o princípio da vinculação ao instrumento convo-
catório. Nesse ordenamento há outros dispositivos que fazem referência 
a contratos, mas em termo de inovação na área de licitações não traz 
muitas novidades.

Foi assegurado a transparência para a sociedade, fazendo com que hou-

vesse mais segurança para a população, pois saberiam, em tese, onde estavam 

sendo os gastos da administração pública. Por sua vez, em 1964, foi estabele-

cida uma norma de conduta e de gastos para o gestor público. No ano de 1965 

surgiu a Lei da Ação Popular. Nesse período, as pessoas de bem poderiam 

controlar os gastos do poder público. Já em 1967, o Decreto Lei n° 200 foi edi-

tado, sendo estabelecido como deveria ser a organização da gestão pública, 

aplicando normas para as licitações que regulou até 1986, uma vez que depois 
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surgiu o Decreto Lei n° 2.300. Este decreto foi promulgado pelo presidente José 

Sarney e vigorou até o surgimento da Lei nº 8666/93 (BRAZÃO, 2014). 

No Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, criou-se as modalida-

des de licitação, tais quais, concorrência, tomada de preços e convite. Ademais, 

no artigo 6º do referido Decreto, houve pela primeira vez, a descrição de princí-

pios a serem seguidos pela administração federal: planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competência e controle. Depois, foi elaborado 

o Decreto-Lei nº 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, pelos Decretos-Lei n° 

2.348 e n° 2.360. Segundo Faustino (2008, p. 15) ele “instituiu o Estatuto Jurídico 

das Licitações e Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e especiais 

relacionadas à matéria.”

Assim, com a natural evolução social, houve uma nova forma de governar 

para que a licitação tivesse importância, surgindo o Decreto Lei nº 2.300/1986 

que foi atualizado pelos Decretos Lei nº 2.348/ 1987 e 2.360/1987. Dessa for-

ma, pela primeira vez foi instituído o Estatuto das Licitações e Contratos Admi-

nistrativos, que estabelecia regras gerais acerca desse tema (BRAZÃO, 2014). 

Com o passar do tempo, foi criada a Constituição Federal de 1988 que 

trouxe significativas mudanças para a Administração Pública. Com esse novo do-

cumento jurídico, o processo licitatório devia seguir as obrigatoriedades nela es-

tabelecidas. Desse modo, o artigo 37, inciso XXI dessa Constituição, estabeleceu 

o uso do procedimento licitatório para aquisições e contratações públicas que 

foram regulamentas pela Lei Federal n° 8.666 de 93, logo depois. Outras Leis e 

Decretos que foram criadas posteriormente, só contribuíram para o processo de 

licitação, assegurando uma maior segurança e eficiência nas contratações da 

Administração Pública. 

A Carta Magna de 1988, sem dúvidas, foi um avanço no progresso, na ins-

titucionalização e democratização da Administração Pública. De fato, existiram 

outras legislações que trataram sobre a licitação, contudo, a única que trouxe a 

verdadeira constitucionalização da Administração Pública foi a CF de 88.
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Pela primeira vez, foi abordado o assunto de licitações e contratos em uma 

Constituição Federal no Brasil, definindo que a União seria competente para le-

gislar acerca de normas gerais para todos os entes da federação, no seu art. 22. 

Em 21 de junho de 1993, foi promulgada a Lei nº 8.666, sendo uma Lei para com-

bater os problemas de corrupção que existiam na Administração Pública brasilei-

ra. Ela foi feita após o primeiro processo de impeachment que aconteceu contra 

o Presidente da República no Brasil, o Presidente Fernando Collor de Mello. Esta 

Lei veio depois do Decreto nº 2.300/1986, que foi considerado um grande avanço 

no cenário jurídico brasileiro, mas ainda possuía lacunas. Desse modo, criou-se a 

Lei Geral de Licitações que vigorava até a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021.

A Lei 8.666 foi aprovada pelo Congresso Nacional e de acordo com Pontes 

(S/D), a Lei passou por muita resistência dos administradores públicos. Nesse 

sentido, frisa-se que o artigo 3º da Lei 8.666/93 estabelecia que: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração 
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processa-
da e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da lega-
lidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nessa senda, o processo licitatório foi compreendido como um princípio 

constitucional, já que o Estado possuía a obrigação de utilizar a licitação para as 

contratações públicas. Apesar de todo o endurecimento das regras e a obrigação 

em seguir princípios, notou-se que há anos há indícios de corrupção nos proces-

sos licitatórios. Em razão disso, Fortes Jr. (2017, p. 40) explica que:

A princípio acreditou-se que a Lei 8666/93 inibiu a prática de corrupção, 
assim como inibiu a participação de empresas idôneas e que não esta-
vam adaptadas às novas exigências. Como acontece em qualquer ramo 
de atividade, os profissionais vão se especializando na matéria e o que 
era antes algo indecifrável e impossível de ser burlado, passa a ser res-
paldo para novas formas de corrupção. 

Em 04 de outubro de 2011, data da criação do Regime Diferenciado de 

Contratação, foi aprovada a Lei n° 12.462 que trazia modificações na Lei n° 
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8.666. As mudanças não alteraram a objetividade, a simplicidade de aplicação e 

a finalidade de garantir a isonomia dos interessados das licitações e a defesa do 

interesse público. Contudo, estabeleceram algumas condições dispensáveis e 

outras facilitaram as possibilidades de violar a aplicação, dispensando a licitação 

para vários setores (PONTES, online).

Ainda para Pontes, a aprovação dessa Lei se deu pelo fato da sociedade 

e do Congresso acreditarem que a Lei 8.666 é complexa e que ela provocava 

o atraso da execução das obras. Dessa forma, houve profundas mutilações em 

vários princípios da Lei 8.666, permitindo que houvesse um direcionamento ilegí-

timo das licitações como era antes da Lei 8.666. Assim, a justificativa da nova Lei 

era para modernizar e agilizar o processo licitatório. No entanto, alguns mecanis-

mos facilitaram a corrupção.

Nesse caminho, foi sancionada uma nova Lei de licitação, a Lei nº 

14.133/2021. Essa Lei substituirá a Lei Geral das Licitações (Lei nº 8.666/1993), 

a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e a do Regime Diferenciado de Contra-

tações/RDC (Lei nº 12.462/11). Todos os novos procedimentos passam a ser 

regulamentados por essa nova Lei de Licitações, de forma unificada.

Ademais, essa Lei irá regulamentar sobre o Sistema de Registro de                      

Preços, sendo uma inovação, pois, anteriormente, o SRP não possuía uma Lei 

Federal. A Lei 14.133/2021 abordará também acerca de todo o processo de li-

citação, bem como os contratos administrativos, os procedimentos auxiliares e 

as sanções. Desse modo, o legislador ajustou o texto do caput do artigo 1º para 

estabelecer o que era reproduzido no inciso XXVII, do artigo 22 da Constituição 

Federal. As espécies de contratos alcançadas pela norma saíram do artigo 1º da 

Lei anterior para o artigo 2º da nova Lei.

Assim sendo, a nova Lei traz normas gerais de licitação e contratação à 

Administração Pública, pois a competência de legislar sobre as diretrizes básicas 

e princípios gerais alusivos ao tema é da privativa da União, mas transfere para 

os estados, municípios e Distrito Federal a competência para tratar sobre normas 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-311876884
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-311876884
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específicas. Outra novidade trazida pela nova Lei de licitação foi o que estabele-

ce o art. 191 que assevera que:

Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a 
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acor-
do com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a 
opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no avi-
so ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada 
desta lei com as citadas no referido inciso.

A partir desse artigo, percebe-se que o período de transição será aplicável 

tanto às contratações diretas quanto às licitações realizadas, devendo ser men-

cionada de forma objetiva a escolha para realização no edital de licitação ou no 

instrumento de contratação direta, fazendo com que os licitantes ou contratantes 

saibam das regras do jogo.

A licitação é aplicada a toda a Administração Pública nacional de quaisquer 

dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde 

que estejam exercendo a função administrativa. A lei ainda alcança a administra-

ção direta, juntamente com seus órgãos que integram os entes políticos nacio-

nais, como também a administração indireta que são representadas pelas autar-

quias e fundações, com personalidade jurídica própria e que possuem autonomia 

em relação ao ente político instituidor. Além disso, os fundos especiais, criados 

por lei do próprio ente político instituidor e vinculadas a um órgão da Administra-

ção Pública, são submetidos a esta Lei (VIEIRA, 2021).

Vieira (2021) ainda afirma que com exceção da referência às normas de 

Direito Penal, essa Lei não vai alcançar as licitações e contratos das empresas 

públicas e sociedades de economia mista, nem as suas subsidiárias, pois são 

regulamentadas por legislação própria (VIEIRA, 2021).

Com isso, a Lei n° 14.133 de 1º de abril de 2021 foi criada para substituir 

a Lei 8.666 de 1993 e para padronizar a contratação do Poder público de forma 

célere, eficiente, dinâmica e destinada para o meio eletrônico.
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CONCEITO DE LICITAÇÃO

Nesse momento da pesquisa, será abordado acerca do conceito atribuído 

à licitação que, em linhas gerais, é um procedimento administrativo e obrigatório 

que vai anteceder a realização de um contrato com a Administração Pública, a 

qual não pode escolher livremente quem contratar, tendo em vista que deve res-

peitar os princípios que regulamentam o processo e a Lei. Ademais, a administra-

ção deve contratar de forma imparcial e garantir que todos tenham a chance de 

concorrer para realizar contrato com o Poder Público. 

Dessa forma, nas palavras de Carvalho (2015, p. 429):

A administração pública possui a tarefa árdua e complexa de manter o 
equilíbrio social e gerir a máquina pública. Por essa razão, não poderia 
a lei deixar a critério do administrador a escolha das pessoas a serem 
contratadas, porque essa liberdade daria margem a escolhas impró-
prias e escusas, desvirtuadas do interesse coletivo.

A partir desse entendimento, percebe-se que a licitação é restringida                

pela lei que estabelece alguns limites para realização de contratos administrati-

vos, tendo como base o tratamento isonômico nas suas contratações.

Outro conceito de licitação é atribuído por Di Pietro (2018), quando diz que 

a licitação é um procedimento administrativo no qual os entes públicos abrem a 

todos os interessados que preencham as condições exigidas pelo instrumento 

convocatório, com a apresentação de propostas para a realização de contrato 

com o Poder Público.

Em relação aos objetivos da licitação, a Lei n° 8.666/93 estabelecida                

que deveria garantir a observância do princípio constitucional da isonomia; se-

leção da proposta mais vantajosa para a administração; promoção do desenvol-

vimento nacional sustentável. Nota-se que a licitação possui grande importância 

nas atividades da administração pública, pois sua finalidade é garantir ao poder 

público a proposta mais vantajosa, além da isonomia formal e a promoção do 

desenvolvimento nacional.
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Com a nova legislação, esses objetivos foram mantidos, mas acrescentou 

dois novos, sendo a justa competição; e evitar contratações com sobrepreço e 

com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento (BRASIL, 2021).

Assim, verifica-se que o processo de licitação deve ser prévio à realização 

dos contratos, respeitando os princípios da indisponibilidade do interesse públi-

co, a contratação mais vantajosa para a Administração, e a igualdade dos admi-

nistrados (FAUSTINO, 2008). 

Assim, a licitação busca garantir a moralidade dos atos administrativos e 

dos procedimentos públicos, valorizando a livre iniciativa pela igualdade no ofe-

recimento da oportunidade. Diante disso, todas as exigências e condições legais 

impostas, devem ser entendidas como uma forma de assegurar ao servidor pú-

blico e ao gestor o funcionamento eficiente da Administração. Com isso, percebe-

-se que o processo que envolve contratação que tenha recursos públicos, deve 

ser realizado com cuidado pelos responsáveis.

Desse modo, entende-se a importância da Administração Pública como  

responsável pela gestão dos recursos. A nova Lei de licitação buscou padronizar 

os procedimentos para controlar de forma mais segura as atividades do gestor 

público. O controle pela Lei objetiva fazer com que o gestor exerça em consonân-

cia com os princípios e as regras que orientam a atividade e busque, na contra-

tação de bens de serviços, proteger o interesse público.

Portanto, todos os processos que envolvam compras realizadas na                         

Administração Pública devem ser feitos de forma minuciosa e complexa, e os en-

volvidos nestes procedimentos devem compreender as questões de forma a não 

ser esquecido que a legitimidade e a transparência são princípios importantes e 

indispensáveis para os procedimentos de licitação.

Nesse sentido, a licitação promoverá uma maior observação dos princípios 

constitucionais de isonomia, garantindo a escolha da melhor proposta proporcio-

nando maiores e melhores vantagens para a gestão pública, e evidenciando a 

importância das disposições normativas para realizar as contratações.
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Todas as mudanças legislativas sobre a licitação possuem o objetivo de 

continuar seguindo os tramites legais nos atos do gestor público, e também ga-

rantir que o processo de licitação não seja engessado, buscando sempre a medi-

da mais eficiente para a atuação pública.

Por fim, percebe-se que tanto a Lei 8.666 como a atual Lei de licitação n° 

14.133, possuem a finalidade de evitar a corrupção e proteger o interesse pú-

blico com todos os meios possíveis para contratação, com a compreensão das 

circunstâncias e na busca por métodos mais eficientes com foco no resultado 

pretendido.

No próximo momento da pesquisa, será tratado acerca da importância dos 

princípios no procedimento licitatório.

OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
QUE ORIENTAM AS LICITAÇÕES 

É necessário e importante entender sobre como os princípios norteiam o 

procedimento licitatório. Desse modo, o estudo dos princípios no processo de 

licitação se justifica pelo fato deles serem parâmetros que norteiam a atividade de 

elaboração, interpretação e aplicação das normas jurídicas nesse procedimento. 

Nesse sentido, os princípios constitucionais são elementos orientadores 

que estruturam o Estado do Direito, assegurando valores fundamentais da ordem 

jurídica. Stein (2021) explica que no âmbito de um sistema, os princípios pos-

suem especial relevância, uma vez que estruturam as regras para se ter coesão 

na relação entre as normas no seu interior.

Cristóvam (2006) ensinou que os princípios constitucionais são normas que 

orientam o ordenamento jurídico, dando-lhe racionalidade sistêmica e a integra-

lidade ao ordenamento. São orientações que possuem eficácia vinculante para 

resguardar os direitos fundamentais.

Corroborando com o entendimento do autor acima, Santos (2015, p. 1) ex-

plica que:
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Princípios são os alicerces da norma, são o seu fundamento em essên-
cia, são o refúgio em que a norma encontra sustentação para racionalizar 
a sua legitimação, são a base de onde se extrai o norte a ser seguido por 
um ordenamento, seja em sentido lato – como é possível observar-se de 
princípios constitucionais, no caso do princípio da legalidade, por exem-
plo – em que todos devem obediência à lei (não só os indivíduos, mas 
também o Estado), seja em ramos específicos do direito como o traba-
lhista - em que o princípio da proteção do trabalhador serve de alicerce 
para a construção de todos os outros princípios dessa área do direito e 
de sua legislação não codificada.

O fundamento do Estado brasileiro são os princípios, pois estes regulam as 

relações jurídicas. Assim, de acordo com Nunes (2002, p. 37), “a interpretação 

deverá ser feita com vistas a fixar o sentido que possibilitar uma sintonia com 

o princípio que lhe for mais próximo.” Compreende-se assim que os princípios 

constitucionais são fundamentais no ordenamento jurídico, pois atribuem estru-

tura ao sistema jurídico brasileiro. Nesse caminho, todos os princípios estabe-

lecidos regem as licitações e a sua observância legitima o procedimento de 

licitação, pois se assim não for, este poderá ser questionado e invalidado.

Com a nova Lei de Licitação, foram estabelecidos alguns princípios que 

precisam reger as licitações e os contratos administrativos. Assim, o art. 5° da 

nova Lei estabelece que:

Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interes-
se público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, 
da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, 
da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, 
da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celerida-
de, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim 
como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Desse modo, levando em consideração a importância dos princípios, trata-

-se acerca de alguns princípios relevantes para a lisura e qualidade da licitação. 

Assim, estão presentes os princípios da legalidade, impessoalidade, moralida-

de, publicidade e eficiência previstos no art. 37 da CF de 88.  Além deles, o da 
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igualdade, segregação de funções, probidade, da motivação, da celeridade e os 

demais citados no art. 5° da lei de licitações. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade é entendido como o princípio da administração 

pública, pois todos os outros princípios advêm deste. Ele se caracteriza como 

limitador da atuação do Estado, uma vez que a Lei só permite que o gestor faça 

o que for mandado expressamente. 

Diante disso, este princípio vincula o gestor a atuar de acordo com o que 

a Lei estabelece, ou seja, deve fazer somente o que a Lei autoriza. Na licitação, 

além de desenvolver-se com observância estrita às legislações a ele aplicáveis, 

deve também respeitar o regulamento, o caderno de obrigações e o próprio edi-

tal. Mello (2014, p. 103) enfatiza que: 

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentido 
profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de 
um propósito político: o de submeter os exercentes do poder em concreto 
– o administrativo – a um quadro normativo que embargue favoritismos, 
perseguições ou desmandos. 

Com isso, o princípio em comento deixa evidente que deve ser evitado qual-

quer requinte de pessoalidade e improbidade que possa surgir na administração 

pública. Nesse sentido, os licitantes e a administração pública ficam vinculada às 

normas e princípios. A atuação do Estado deve estar pautada na previsão legal, 

não podendo se omitir ou violar à Lei.

Entende-se então que a licitação deve ser regulada por critérios legislativos 

prévios e o administrador não deverá agir da forma que quiser, pois deve atuar 

conforme a Lei. E essa obrigatoriedade vai atingir todos os agentes públicos no 

exercício de suas funções, não podendo desvincular-se das normas do Direito 

administrativo em relação aos contratos e licitações. Se houver descumprimento, 

poderão recair sanções civil, penal e administrativa (FAUSTINO, 2008). 
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Portanto, o princípio da legalidade possui atividade vinculada, isto é, a au-

toridade administrativa não pode ter liberdade na sua atuação em relação a lici-

tação ou aos contratos administrativos. 

PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DAS FUNÇÕES 

A Lei de Licitações n° 14.133, de 1º de abril de 2021, trouxe no seu art. 5° o 

rol de princípios aplicados a licitação e dispõe sobre a segregação das funções. 

O princípio em comento é uma regra de controle interno que faz com que se 

evitem fraudes na entidade, pois descentraliza o poder e concede independência 

para as funções de execução operacional, custódia física e contabilização. As 

fases dos procedimentos devem ser, preferencialmente, realizadas por pessoas 

e setores independentes entre si.

De acordo com a definição atribuída pelo Glossário de Controle Externo do 

TCU, a segregação das funções é princípio básico do controle interno que: “Con-

siste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, 

especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, execução, atesto/

aprovação, registro e revisão ou auditoria”. 

Além disso, o Conselho Federal de Contabilidade em norma técnica, define 

a “segregação de funções” como:

Atribuir a pessoas diferentes as responsabilidades de autorizar e regis-
trar transações, bem como manter a custódia dos ativos. A segregação 
de funções destina-se a reduzir as oportunidades que permitam a qual-
quer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes 
no curso normal das suas funções.

Dessa forma, o princípio da segregação de funções orienta que as lici-

tações não devem ser conduzidas de forma centralizada por uma única uma 

autoridade que identifica a necessidade de licitação, elabora o edital e julga as 

propostas elaboradas.

Os processos licitatórios são complexos, compostos por vários agentes de 

repartições. Assim, a segregação de funções faz com que um mesmo servidor 
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não seja responsável pela fiscalização de um ato que ele executou, tendo em 

vista que isso poderia trazer conflito de interesses.

Nesse sentido, de acordo com o que assevera o art. 7º, §1º, da Lei 14.133/21, 

é proibido que a autoridade máxima do órgão ou entidade designe o mesmo 

agente público para “atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, 

de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de frau-

des na respectiva contratação”.

PRINCÍPIO DA MORALIDADE

O princípio da moralidade é responsável por garantir que o agente público 

atue com moral, ética e boa-fé. Este princípio orienta que aqueles que laboram 

com licitações públicas devem atuar com boa-fé e com honestidade, não utili-

zando interesses que violem alguma noção básica de moralidade administrativa. 

Assim, as trocas de favores ou mudanças de finalidades, podem incorrer em atos 

de corrupção, o que viola a moralidade. 

Desse modo, Niebuhr (2013, p. 57) ensina que: 

A moralidade posta no meio administrativo quer agregar força ao prin-
cípio da legalidade, evitando que agentes administrativos deturpem as 
competências que lhes foram atribuídas por lei para a prática de atos 
incompatíveis com os valores que a sociedade considera acertados. So-
bremaneira, para o Direito Administrativo, a moralidade significa harmo-
nia com o interesse público, vetor máximo de todos os princípios e regras 
que o informam, revelando-se intimamente ligada à legitimidade.

A CF de 88 estabeleceu a moralidade como elemento integrante da legali-

dade administrativa, pois os atos administrativos imorais editados pela Adminis-

tração num procedimento licitatório, podem ser considerados atos administrati-

vos ilegais, devendo ser anulado pela Administração ou pela Justiça.

Nessa senda, o princípio da moralidade estabelece limitações ao exercício 

do poder Estadual, e isso legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Po-

der Público que violem os valores éticos e de boa-fé, uma vez que estes devem 

garantir honestidades dos atos pelos agentes administrativos.
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Agora, encerrado a discussão sobre o princípio em comento, adentra-se 

agora no princípio da motivação. 

PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

O princípio da motivação dos atos administrativos, depois da Constituição 

Federal de 88, ficou inserido no regime político do Brasil, sendo assim, uma exi-

gência do Direito Público e da legalidade governamental.

O princípio em comento possui a finalidade de fazer com os atos sejam 

motivados, ou seja, indica a necessidade de se expor o motivo e o fundamento 

jurídico dos comportamentos públicos. Assim, existe motivação quando o agente 

público explicita qual a situação fática que ensejou a realização de uma compe-

tência e quais as normas jurídicas serão fundamento para o fato (CARVALHO, 

2018).

Essa motivação faz com que o gestor deva apresentar fundamentos de fato 

e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da Administração 

Pública, demonstrando a relação entre o fato e as normas adotadas. Nota-se que 

a motivação serve de base para analisar a finalidade, a legalidade e a moralidade 

no exercício da conduta administrativa.

França (2017) explica que de acordo com o exame da fundamentação do 

ato administrativo, será identificado os pressupostos de fato e de direito, devendo 

analisar também a relação de proporcionalidade entre o motivo e o conteúdo do 

ato à luz da finalidade.

Essa obrigação da motivação do ato administrativo está consubstanciada 

em princípio constitucional implícito do sistema do Direito Positivo, sendo indis-

pensável ao regime jurídico-administrativo do Brasil. Percebe-se, portanto, que a 

motivação faz com que o agente público vincule a sua atuação ao ato praticado, 

demonstrando que praticou o ato em observância à legalidade e à moralidade 

administrativa. Essa é uma garantia que serve tanto para o agente público, como 
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também para aqueles administrados que sentirão os efeitos do ato exercido pela 

Administração

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

O princípio da impessoalidade é previsto no caput do art. 5º da Constituição 

Federal.  Ademais, o art. 37 da CF mais uma vez enfatizou este princípio quando 

tratou, especificamente, sobre os princípios que norteiam o regime administrati-

vo.

A impessoalidade orienta que a Administração adote critérios objetivos e 

pré-estabelecidos para suas atividades. Isto quer dizer que a administração não 

poderá fazer um procedimento licitatório sem utilizar critérios imparciais e objeti-

vos entre todos os licitantes.

Dessa forma, o princípio da impessoalidade incide nas contratações pú-

blicas e licitações, devendo ser usado tratamento impessoal e desinteressado 

em relação a todos os licitantes envolvidos no processo. Obviamente, a licitação 

busca a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e não deve atuar 

com discriminação ou favoritismos (NIEBUHR; LUZIA; RÊGO, et. al., 2021).

Nesse sentido, Alexandrino (2009, p. 200) explica que:

A impessoalidade como prisma determinante da finalidade de toda atua-
ção administrativa é a acepção mais tradicional desse princípio e traduz 
a ideia de que toda atuação da Administração deve visar o interesse pú-
blico, deve ter como finalidade a satisfação do interesse público.

Pelo entendimento, fica evidente que o ente licitante que beneficia particu-

lares específicos viola o princípio da impessoalidade, uma vez que não atinge o 

interesse público com critérios objetivos e imparciais. 

Desse modo, a impessoalidade é o princípio que orienta que a administra-

ção, no exercício de suas funções, não pratique atos levando em consideração 

interesses particulares, pois deve atender aos interesses públicos.
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Assim, nas licitações a impessoalidade não é diferente. O processo de lici-

tação defende que todos devem ser tratados com neutralidade, excluindo prefe-

rências ou aversões pessoais para com os participantes.  

PRINCÍPIO DA CELERIDADE

O princípio da celeridade foi estabelecido na Lei nº 10.520/2002. Esse prin-

cípio possui a finalidade de fazer com que o certame da licitação seja realizado 

de forma mais acelerada. É importante mencionar que a Lei 14.133/21 revogou a 

Lei 10.520/02. Assim, a Lei do pregão não será mais utilizada. A modalidade de 

pregão passa a ser regulamentada pela nova Lei de licitações de forma unificada.

O pregão consagra o princípio da celeridade nos processos licitatórios, com 

a finalidade de tornar o procedimento mais simples, evitando formalidades des-

necessárias e possibilitando que as decisões possam ser resolvidas no momento 

da sessão (DANTAS, 2016).

O fato de existir alguns rigorismos excessivos ou formalidades desneces-

sárias, faz com que aumente o tempo de duração dos procedimentos. Com a 

celeridade, o processo pode andar de forma mais simples, eficiente e entrega os 

resultados de forma mais rápida.

Desse modo, o princípio da celeridade orienta as licitações na modalidade 

pregão, simplificando os processos para evitar os rigorismos excessivos e as 

várias formalidades. Assim sendo, com a simplificação dos trâmites burocráticos 

das etapas da licitação, a celeridade faz com que haja mais agilidade, fazendo 

com que os procedimentos fiquem mais transparentes e a Administração Pública 

possa atingir os resultados satisfatórios.

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

O princípio da publicidade é necessário em um Estado Democrático de 

Direito, pois a Administração Pública não consagra o sigilo de seus atos, embo-

ra tenha suas devidas exceções. Com a publicidade, os cidadãos têm acesso a 
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informações dos atos da Administração Pública. 

A CF de 88 dispõe no art. 5°, inciso XXXIII que:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu in-
teresse particular, 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.

Assim, nota-se que a publicidade possui a finalidade de dar ciência de um 

ato por meio de instrumentos públicos, tendo em vista que o Estado deve infor-

mar aos cidadãos sobre um ato feito pelo Poder Público.

O princípio da publicidade assegura que todos os licitantes, terceiros, cida-

dãos, possam ter informações acerca dos atos nela praticados. Nesse sentido, 

os atos secretos, que não são pertinentes à fase interna da licitação, são rejeita-

dos pelo princípio (NIEBUHR; LUZIA; RÊGO, et. al., 2021).

Nesse caminho, a publicidade é responsável por divulgar oficialmente os 

atos para conhecimento público. É direito de todos a informação sobre assuntos 

públicos, seja pelo cidadão, seja por qualquer pessoa interessada no ato. 

Percebe-se que a informação dos atos no certame é de grande importân-

cia para os interessados, pois estes ficam informados do que está acontece nas 

etapas. Com o conhecimento sobre as etapas do processo, os interessados têm 

a possibilidade de elaborar planejamentos e recursos administrativos se houver 

algum caso de irregularidade ou ilegalidade no procedimento.

Segundo Fonseca (2014 p. 4): “No que tange as licitações públicas, qual-

quer interessado deve ter acesso a elas e o seu controle, mediante divulgação 

dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação”.

Por tudo isso, nota-se que a publicidade é necessária nas atividades admi-

nistrativas dos gestores públicos, pois sua finalidade é atribuir eficácia frente a 

terceiros e manter o controle público.
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PRINCÍPIO DA PROBIDADE 

O princípio da probidade administrativa está disposto no artigo 37, § 4º, da 

Carta Magna de 88 e é um princípio diretamente derivado do princípio da mora-

lidade. Ele é um dos princípios da licitação, e possui a finalidade de advertir as 

autoridades que utilizem as regras de boa conduta administrativa. 

De acordo com Souza (2006) a probidade administrativa é obrigação para 

todo o administrador público, consagrada pela Lei 8.666 que o colocava na con-

dição de princípio geral das licitações.

Assim, entende-se a probidade como honradez, integridade do caráter, a 

honestidade do indivíduo. Desse modo, o gestor deve agir da forma mais correta 

nas suas ações, observando tais valores perante qualquer atribuição. Sem dú-

vidas, este princípio é indispensável para a legitimidade e a legalidade dos atos 

públicos.

Dessa forma, é obrigação de todo gestor público a honestidade e fidelidade 

com o Poder Público e com a sociedade no desempenho de suas funções.

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

Este princípio da eficiência é o mais recente dos princípios constitucionais 

expressos da Administração Pública, pois ele só foi estabelecido com a promul-

gação da Emenda Constitucional nº 19 de 1998.

Ele determina que o administrador público possui a obrigação de realizar 

atos céleres, eficazes, com economicidade e qualidade para cumprir as metas 

estabelecidas. Para Carvalho Filho (2017, p. 31-32) o princípio da eficiência é: 

O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o 
que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinhei-
ro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. Há vários aspectos a serem conside-
rados dentro do princípio, como a produtividade e economicidade, qua-
lidade, celeridade e presteza e desburocratização e flexibilização, como 
acentua estudioso sobre o tema.
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Assim, verifica-se que o princípio em estudo é inerente aos atos                                        

administrativos, pois objetiva utilizar de forma racional os recursos públicos. Fica 

evidente que a eficiência se realiza quando ela otimiza o desempenho da admi-

nistração, buscando sempre resultados satisfatórios para oferecer ao interesse 

público. 

Desse modo, para se alcançar as metas desejadas e não haver prejuízos 

ao erário, todo o sistema deve seguir em conformidade com a eficiência. Esse 

princípio da eficiência assegura a otimização dos serviços públicos de forma in-

tegrada, pois defende que os procedimentos sejam realizados sem desperdícios 

e de forma racional.

Nesse contexto, percebe-se a que aqui foram tratados sobre alguns dos 

vários princípios da administração pública que são importantes para a realiza-

ção dos atos de interesse público, uma vez que a administração pública visa à 

concretização do bem-estar social, gerindo os recursos para o interesse público. 

Esses princípios são fundamentais para a lisura do processo licitatório, pois caso 

haja algum indicativo de violação a estes princípios, é causa de nulidade de um 

dos procedimentos ou de todo instrumento licitatório.

Portanto, a administração pública se sujeita a estes princípios para que               

as licitações e contratos administrativos busquem à transparência, à legalidade e 

à moralidade na sua execução, buscando sempre atender ao interesse público. 

A LICITAÇÃO E SUAS PARTICULARIDADES, E COMO A                     
LICITAÇÃO AJUDA NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO                          
PÚBLICA

Neste momento da pesquisa, será tratado sobre a importância que a licita-

ção possui para a administração, entendendo sobre seu papel na gestão pública. 

Evidentemente, o processo de licitação é importante na garantia da melhor pro-

posta, a qual deve ser a mais vantajosa para a Gestão e que possua condições 

necessárias para o interesse da coletividade.
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Assim sendo, os contratos da administração por meio da licitação podem 

condicionar a prestação de serviços até os limites razoáveis estabelecidos pelo 

Poder Público (POSSIDÔNIO; TORRES, 2019). 

As contratações fazem parte da rotina administrativa, e com o processo de 

licitação, garante-se a igualdade de todos perante a lei, a regularidade dos con-

tratos e a legitimação dos gastos. Nesse sentido, é importante conceituar, a fim 

de entender melhor, o que é a Administração Pública. De acordo com Alexandri-

no e Paulo, a Administração possui vários sentidos, mas para eles, o Brasil utiliza 

o sentido formal de administração pública. “Portanto, somente é administração 

pública, juridicamente, aquilo que nosso direito assim considera, não importa a 

atividade que exerça” (2018, p.19). São considerados integrantes da Administra-

ção Pública ‘os órgãos da administração direta e as entidades da administração 

indireta.

Com isso, o ordenamento jurídico brasileiro divide a Administração Pública 

em   direta   e   indireta, conforme Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

o qual afirma em seu art. 4° que: 

I–A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na es-
trutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. II 
–A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a) Autarquias; b) 
Empresas Públicas; c) Sociedades de Economia Mista. d) Fundações 
Públicas (BRASIL, 1967).

Nota-se que Administração Direta é composta pela União, os Estados                 

Federados, os Municípios e o Distrito Federal. Por sua vez, a Administração Indi-

reta é formada pelas Autarquias, as Empresas Públicas, as Sociedades de Eco-

nomia Mista e as Fundações Públicas. Contudo, a nova Lei de licitações não 

abrange as empresas públicas, sociedades de economia mista e estatais, pois 

são regidas pela Lei 13.303/16.

A Administração direta deve realizar o processo licitatório ao contratarem 

com terceiros, tendo em vista que estão desempenhando atividade administra-

tiva e sujeitos a todas as regras referentes a ela. Assim, a licitação é o meio de 
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controle da aplicação do dinheiro público, sendo vital para uma gestão que se 

compromete com a transparência no meio social.

Dessa forma, a administração exerce atividades que se voltam para o in-

teresse público. Para a realização de serviços e bens fornecidos com terceiros, 

necessita firmar contratos para obras, prestação de serviços, fornecimento de 

bens, execução de serviços públicos, locação de imóveis e outros (CARVALHO 

FILHO, 2017).

Desse modo, o processo de licitação é a forma mais eficiente para a Admi-

nistração Pública proteger os direitos do coletivo, uma vez que é a forma de as-

segurar a moralidade, evitando a corrupção no ente municipal, estadual e federal.

Sem dúvidas, a licitação é uma ferramenta reguladora da Administração 

Pública, pois, seguindo sua formalização e sem vícios, terá uma eficiente gestão 

dos recursos públicos. Nesse sentido, o procedimento licitatório está passando 

por uma mudança na legislação com a criação da Lei n° 14.133/2021, que altera 

alguns pontos sobre a licitação.

Dentre os seus objetivos, a Lei em comento possui a finalidade de ter uma 

legislação mais ágil e eficiente, otimizando o procedimento, criando novas moda-

lidades e revogando outras. Ademais, deseja tornar o processo mais célere, se-

guro e mais vantajoso, tanto para empresas quanto para o governo, e modernizar 

de maneira considerável a forma de contratação pública.

Alguns dos pontos trazidos pela Lei, foi a alteração dos valores de licitação 

dispensável; novos critérios de julgamento das propostas; inverter as fases do 

procedimento licitatório, pois haverá primeiro o julgamento das propostas e, após 

essa fase, ocorrerá a habilitação do licitante; a  criação do Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), visando unificar o cadastro dos licitantes e dar 

publicidade (trazendo transparência) aos instrumentos dos procedimentos licita-

tórios, tais como editais, contratos, notas ficais eletrônicas, painel para consulta 

de preços, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e um novo regime 
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de execução contratual: fornecimento e prestação de serviço associado (BRA-

SIL, 2021).

Outra mudança trazida pela nova Lei é que agora o contratado terá o direito 
de extinção do contrato quando o atraso for superior a 2 (dois) meses, pois com 
a antiga Lei era de 90 (noventa) dias. A Lei também inova quanto as regras de 
todo o procedimento, pois agora a contratação será realizada de forma virtual, di-
ferentemente da lei antiga, que previa licitações presenciais. Em alguns âmbitos 
sociais, tudo se encaminha para ser resolvido de forma virtual, e assim, a Lei de 
Licitações seguiu o mesmo padrão. Com isso, espera-se uma maior economia 
nos gastos das empresas e do Estado, evitando reuniões e viagens. Garante-se 
também celeridade ao processo, tendo em vista que no âmbito virtual as diligên-
cias são mais simples, como o envio de documentos, ou entrevistas, uma vez 
que são feitas imediatamente. 

Desse modo, a ideia de trazer uma nova lei de Licitações foi justamente 
para otimizar os processos licitatórios do Brasil, assegurando mais agilidade na 
compra ou contratação de bens e serviços, além de maior transparência para 
todo o processo licitatório. Os custos operacionais de todo o processo devem 
diminuir, uma vez que a Lei dispõe que as licitações devem ser de forma virtual 
como regra. Assim sendo, esta Lei traz novas normas sobre as fases de licita-
ções para tentar agilizar o procedimento.

Agora deve acontecer primeiramente a etapa de propostas e julgamento, 
para só depois ser feita a análise dos documentos de habilitação da empresa 
vencedora. Essa mudança é justamente para ser mais rápido o processo. O arti-
go 17, § 1°determina que é autorizada a realização da etapa de habilitação antes 
das propostas, sendo que precisa ser justificada a vantagem e desde que esteja 

previsto de forma evidente no edital (BRASIL, 2021). 

Outro ponto tratado pela Lei foi acerca da dispensa de licitação, pois agora 

é estabelecido os valores da dispensa de licitação, sendo até R$100.000,00 (cem 

mil reais) para obras ou serviços de engenharia, ou serviços de manutenção de 

veículos automotores; até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para bens e outros 

serviços (BRASIL, 2021). 
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Em relação aos “tipos de licitações”, ficou determinado que as propostas 

devem ser julgadas pelo menor preço; maior desconto; melhor técnica ou con-

teúdo artístico; técnica e preço; maior lance, no caso do leilão; maior retorno 

econômico.

As modalidades foi outro tema que a Lei de Licitações trouxe novidades. 

Sabe-se que a modalidade é escolhida no próprio edital do processo. Assim sen-

do, o processo licitatório terá como escolha a modalidade de pregão, concorrên-

cia, concurso, leilão e diálogo cognitivo. 

Nesse sentido, o pregão é a modalidade obrigatória para contratação de 

bens ou serviços comuns, podendo ser feito de forma  presencial ou eletrôni-

ca. Contudo, o art. 28, parágrafo único, da Lei em comento, dispõe que o pregão 

não será aplicado nas contratações de serviços técnicos de natureza intelectual 

e de obras e serviços de engenharia (BRASIL, 2021).

O critério de julgamento utilizado poderá ser o de menor preço ou de maior 

desconto, verificando o que foi estabelecido no edital do certame.  Ademais, fi-

cou instituído que a empresa deve anexar no sistema toda a documentação de 

habilitação juntamente com a proposta. Dessa forma, quando o pregoeiro souber 

quem é o vencedor, o profissional já poderá acessar os documentos para anali-

sar.

Outra modalidade é a concorrência. Essa, por sua vez, é a modalidade 

para contratação de bens e serviços especiais, além de obras e serviços comuns 

e especiais de engenharia. As propostas podem ser julgadas pelo: menor preço; 

melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior retorno econômico; 

maior desconto (BRASIL, 2021).

Essa modalidade é estabelecida no art. 28, II da LLCA, e já era uma moda-

lidade existente, a qual se interessa a quantidade e não a qualidade do bem ou 

serviço a ser contratado pela Administração Pública. Qualquer interessado que 

comprove ter a qualificação exigida pelo edital poderá contratar com a Adminis-

tração Pública, desde que possua o menor preço, melhor técnica ou conteúdo 

https://www.mannesoftwinner.com.br/blog/pregao-eletronico-o-que-voce-precisa-saber-sobre-sua-obrigatoriedade
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artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto (LIMA; PE-

REIRA; NUNES, 2021). 

O concurso consiste na escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. 

Assim, o critério de julgamento utilizado para concessão de prêmio ou remunera-

ção ao vencedor, deve ser o de melhor técnica ou conteúdo artístico. O art. 30 da 

Lei traz disposições sobre a modalidade de concurso (BRASIL, 2021).

A modalidade de leilão acontece quando precisa ser alienado bens imóveis 

ou de bens móveis, mesmo os considerados inservíveis, quanto os legalmente 

apreendidos. Aqui, quem oferecer maior lance será o vencedor.

O art. 31 estabelece que o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a 

servidor escolhido pela autoridade competente da Administração, e o regulamen-

to deve tratar sobre os procedimentos operacionais (BRASIL, 2021).

Uma das novidades da Lei foi estabelecer o Diálogo competitivo como uma 

modalidade no processo licitatório. O diálogo competitivo é uma nova modali-

dade trazida pelo PL 4253/20. Assim, inclui a modalidade de licitação denomi-

nada Diálogo Competitivo. Essa modalidade de licitação é utilizada na Europa, 

e foi trazida agora para o Brasil com base na União Europeia. la significa que 

as empresas concorrentes, com base no diálogo com elas, devam encontrar al-

ternativas para dirimir questões complexas e inovadoras, tais como tecnologia 

(SANTOS JÚNIOR, 2021). Este modelo é para a contratação de obras, serviços 

e compras, para que dialogue com licitantes escolhidos previamente.

Os participantes deverão ser selecionados através de análise de critérios 

objetivos, com a finalidade de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de 

atender às necessidades da Administração Pública. Depois da conversa com os 

participantes, eles devem apresentar uma proposta final (GANDOLFI, 2021).

Conforme dispõe o art. 32 da Lei 14.133/21, o diálogo competitivo deve ser 

utilizado para realizar contratações com inovação tecnológica ou técnica; impos-

sibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adapta-

ção de soluções disponíveis no mercado; e impossibilidade de as especificações 
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técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração (BRASIL, 
2021). 

Desse modo, entende-se que que será utilizado o diálogo competitivo para 
as licitações que tratem sobre inovação tecnológica ou técnica; ou, então, para 
chegar a soluções que precisem de adaptação das opções que se encontram 
disponíveis no mercado, além das que envolvam especificações que a Adminis-
tração ainda não define de forma objetiva, e que precisa da elaboração conjunta 
com o setor privado (GANDOLFI, 2021).

A Lei deixa evidente que no diálogo competitivo deverá existir o respeito 
aos procedimentos previstos na legislação para que prevaleça a ampla competi-
tividade e isonomia entre os licitantes. Importante mencionar ainda que diante da 
simplificação dos procedimentos licitatórios, as modalidades convite e tomada de 
preços não estão mais presentes na Lei.

Frisa-se que é necessário que seja selecionada a melhor modalidade que 
se adeque ao objeto pretendido na licitação. Ademais, que seja um processo efi-
ciente e com qualidade. Um ponto em comum da nova Lei de Licitações que se 
assemelha à Lei 13.303/16 e ao Decreto do pregão eletrônico, é o caráter sigiloso 
dos orçamentos.

 O art. 24 da Lei de Licitações dispõe que o valor de referência que o órgão 
utiliza como base para licitação poderá ser mantido no sigilo aos licitantes, desde 
que haja motivação do interesse pelo órgão. Contudo, o valor deve ser divulgado 
no momento que encerrar a etapa de propostas, com o objetivo de dar publicida-
de aos atos (BRASIL, 2021).

No caso das licitações que usam o critério do maior desconto como tipo 
de análise, é necessário que as empresas realizem no valor indicado pela Ad-
ministração, devendo estar no edital. Com isso, todas as mudanças trazidas na 
Lei nova de licitação destacam um esforço, por parte do legislador, para tentar 
atender às demandas de melhor adequação dos contratos administrativos para 
a realidade atual da Administração Pública. Assim, com a vigência da Lei, deverá 
ser observado se as mudanças atribuirão a maior eficiência e autonomia às con-

tratações públicas (SAVIOLI, 2021).
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Como já foi mencionado, a finalidade da licitação é selecionar a melhor 

proposta para a administração, com eficiência e qualidade. Nesse sentido, enten-

de-se a importância que a licitação possui na Administração Pública, mas além 

de trazer vantagens para os órgãos públicos, as empresas participantes também 

percebem uma ótima oportunidade de destaque no mercado ao ganharem licita-

ções, pois comprova que seu produto/serviço é de qualidade.

O fato de uma empresa especializada contratar com os órgãos públicos 

pode passar uma mais confiança para a sociedade. É provável que o mercado 

passe a ter mais confiança nesse empreendimento do que em outro que nunca 

participou de processos licitatórios, por exemplo.

Desse modo, ganhar mais confiança no mercado é uma das vantagens 

paras empresas que são selecionadas para contratar com a administração, pois 

além disso, as empresas vão ter garantia de pagamento, maiores chances de 

lucros altos, redução de custos com publicidade, sem restrição geográfica e pos-

suírem reconhecimento enquanto estiver no prazo do contrato com a administra-

ção.

Contudo, apesar da importância que as licitações possuem no cenário da 

Administração Pública e para as próprias empresas contratadas, existem muitas 

fraudes que podem trazer prejuízos ao erário.

Nesse caminho, existem algumas fraudes que podem acontecer no proces-

so licitatório. De acordo com o entendimento de Oliveira (2009) e Macedo (2009), 

as fraudes que mais acontecem nas licitações públicas no Brasil, eram: o super-

faturamento, o jogo de planilha, o direcionamento da licitação, a não obrigatorie-

dade da licitação, a dispensa, as fraudes no pregão, a corrupção dos servidores, 

o acordo entre empresas, a entrega de material de qualidade menor ao que era 

determinado, as empresas fantasmas, a falsidade de documentos, a simulação 

de licitação e com preço inexecutável.

Assim, Tarsitano (2012) entende que o sobrepreço é um superfaturamento 

em potencial, pois caso seja realizada a liquidação do item sobrepreçado, ele 
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se consistirá em superfaturamento. Nessa senda, há um exemplo típico de caso 

de superfaturamento, que aconteceu no Estado do Piauí, em uma licitação para 

compra de medicamentos. No caso, parecia que a Administração Pública tinha 

realizado uma boa contratação, mas as empresas contratadas forneceram medi-

camentos com valores muito altos. Dessa forma, segue o julgado que tratou do 

caso em comento:  

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS. REGISTRO DE PREÇOS. INDÍCIOS DE 
SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. REALI-
NHAMENTO INDEVIDO DE PREÇOS REGISTRADOS. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. CONVERSÃO DOS AUTOS EM TCE. ALEGAÇÃO DE OMIS-
SÃO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. CIÊNCIA. Nes-
se mesmo diapasão, observe-se que a decisão veiculada no acórdão 
é omissa no que se prende ao fato de vários foram os medicamentos 
cotados na casa dos milhões de unidades, mas que não foram compra-
dos nesse volume. O edital indicou uma estimativa de compra de apro-
ximadamente R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões 
de reais) e não foram adquiridos nem R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) a preços sem realinhamento, este fato lança efeito na economia de 
escala dos medicamentos. [...] 13. Considerando que a quase totalidade 
das empresas vencedoras praticou irregularidade consistente na vanta-
gem auferida pela concessão de realinhamento indevido, à evidência de 
prejuízo aos cofres públicos, concordo, desde já, com a proposta de con-
versão dos presentes autos em tomada de contas especial. Persistem, 
de fato, os elementos caracterizadores do dano ao erário, já que tais 
empresas não forneceram medicamentos pelos preços registrados, ten-
do sido favorecidas pelo procedimento viciado de realinhamento, o que 
poderá acarretar sua responsabilização definitiva em sede de TCE. (TRI-
BUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO 2255/2015 - 000.399/2011-
6. Relator VITAL DO RÊGO. PLENÁRIO. 09/09/2015).

Esse exemplo demonstra que esse é um caso de fraude por superfatura-

mento nos medicamentos, uma vez que o valor do medicamento estava bem 

maior ao que realmente foi adquirido, trazendo prejuízo aos recursos públicos.

Com isso, Carvalho (2017) entende que uma das possíveis formas de pre-

venção desta prática, seria a análise de mercado, pois seriam vistos os valores 

de mercado no momento da realização da licitação para ter como parâmetro na 

hora da contratação. Isso poderia ajudar a evitar esse tipo de fraude entre empre-

sas que querem fraudar a competição do certame e querem o superfaturamento.
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Fica evidente a importância de criar métodos de prevenção e de combate 

a fraudes em licitações, tendo em vista que quando ela acontece, surgem prejuí-

zos incalculáveis para o erário. Nesse sentido, diante de tudo que foi abordado, 

percebe-se que a Administração Pública possui um caráter rígido e peculiar, mas 

isso não significa que ela não possa aperfeiçoar os seus processos e métodos 

para melhorar os seus serviços, ficando cada vez mais eficiente. Com o passar 

dos anos, a administração passou por reformas importantes, sempre buscando 

otimizar o desempenho administrativo sem que isso afronte os princípios consti-

tucionais.

Por fim, entende-se que a licitação faz parte de um mecanismo de procedi-

mentos dos deveres legais da Administração Pública, assegurando os princípios 

do Estado Democrático de Direito, pois todas as suas etapas devem respeitar os 

mesmos, com o objetivo de preservar o interesse público.

Diante disso, verifica-se a importância da licitação como instrumento de 

controle da Administração Pública. As mudanças trazidas pela nova Lei de lici-

tações possuem o objetivo de tornar a licitação mais eficaz, melhorando a eco-

nomia da União, e agilizando o processo para trazer mais transparência para os 

gastos públicos de maneira geral.

O processo licitatório continua sendo a forma mais eficaz e eficiente para 

a Administração Pública proteger os direitos da coletividade, pois deve garantir 

a moralidade e todos os outros princípios assegurados constitucionalmente, evi-

tando corrupção no ente municipal, estadual e federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou tratar sobre a importância que a licitação                  

possui no cenário da Administração Pública do ordenamento jurídico brasileiro. 

Para isso, foi desenvolvido esse estudo em três capítulos para melhor compreen-

der acerca das licitações.
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Nesse sentido, ficou evidente que a licitação é um processo administrativo 

de grande importância para a gestão pública, pois ela garante a melhor proposta, 

na qual, seja a mais vantajosa e que assegure as condições necessárias, com o 

fim de atender o interesse público, na garantia dos direitos dos coletivos.

Assim, primeiramente, estudou-se brevemente sobre o histórico da licita-

ção no Brasil, a criação da primeira Lei de licitações até os dias de hoje com a 

nova Lei de Licitações. Depois foi tratado sobre os princípios constitucionais que 

regulam e asseguram um procedimento de licitação justo, eficaz e equilibrado. 

No último momento da pesquisa, abordou-se sobre a licitação e as suas particu-

laridades, trazendo um esboço sobre a nova Lei de Licitações, além de enfatizar 

acerca da sua importância no controle da Administração Pública.

De fato, verificou-se que a licitação é um instrumento importante e eficaz 

para a Administração Pública proteger os direitos da coletividade. Contudo, com 

o passar dos tempos, foi necessário revisar os regulamentos da Lei 8.666/93 

para que os procedimentos tivessem a eficiência desejada. Desse modo, no ano 

de 2021 entrou em vigor a nova Lei de licitação para adaptar e mudar alguns re-

gulamentos do procedimento, mas sempre respeitando o interesse público.

A licitação deseja garantir a moralidade nos procedimentos e evitar que haja 

corrupção no ente municipal, estadual e federal. Ela deve assegurar o interesse 

público sobre o privado, adequando ao princípio da supremacia, e garantindo o 

interesse coletivo.

Sem dúvidas, o correto e bem formalizado procedimento de licitação faz 

com que haja uma verdadeira gestão eficiente da coisa pública. Dessa forma, é 

necessário que haja gestores capazes de garantir a sustentação do compromis-

so social e atuar com respeito à ética na Administração Pública, uma vez que a 

licitação e seu processo dependem de pessoas capacitadas e com idoneidade 

para gerir o processo com respeito aos princípios, Lei e bem-estar social.

Portanto, entende-se que a licitação é uma ferramenta de grande importân-
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cia e valia para o funcionamento ético da gestão pública que respeita as Leis, os 

princípios e o interesse da coletividade.
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RESUMO

O Tribunal do Júri apresenta-se como um dos assuntos mais complexos tanto do 

ordenamento jurídico nacional quanto estrangeiro, especialmente por se conec-

tar ao imaginário das pessoas quando apresentado através de produções cine-

matográficas. Nesse sentido, a presente pesquisa tem o objetivo de investigar a 

soberania dos veredictos no tribunal do júri a partir de aspectos abordados pelo 

cinema. Esta pesquisa adotou o método qualitativo com foco nos crimes leva-

dos ao tribunal do júri e reproduzidos no cinema a partir de revisão de literatura, 

análise de filmes e jurisprudência. Até que ponto é possível afirmar que o cinema 

possui veracidade com os tribunais do júri?

Palavras-chave: Tribunal do Júri; Soberania dos Veredictos; Cinema; Direito 
Comparado.

INTRODUÇÃO 

O tribunal do júri é um assunto bem discutido dentro da classe acadêmica, 

sobretudo no Processo Penal, por ser um tema que tem despertado curiosidade 

e estima em relação a tais assuntos. Na antiguidade os códigos se formavam 

através de um conjunto de ritos e liturgias que ao mesmo tempo em que se falava 

de oração para um Deus divino da igreja se abraçava as disposições legislativas, 

tudo em um só corpo. Por muito tempo o julgamento foi atribuído a igreja católi-

ca, sendo assim, com os Hindus, os romanos e os gregos. Desta forma, eram os 

sacerdotes que dominavam as normas.

No Brasil o Tribunal do júri foi previsto pela primeira vez em 1822, no início 

com a competência para o crime de imprensa, em 1891 a constituição manteve 

o júri como instituição soberana permitindo assim, os tribunais de apelação a re-

forma de seus julgados. Com a constituição de 1967 manteve-se o júri do rol dos 

direitos e garantias individuais e a E.C. nº. 01/69 restringiu a competência do júri 

apenas para os crimes dolosos contra a vida.
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A principal finalidade do Tribunal do Júri é a participação dos juízes                             

leigos, ou seja, pessoas que não possuíam conhecimento jurídico para julgar tais 

crimes. Competência esta prevista na Constituição Federal de 1988, onde defen-

dia a permanência do tribunal e a presença necessária dos juízes leigos.

Todavia, apesar de todo o respaldo na carta magna, atualmente nasce uma 

discussão sobre a decisão da despronúncia realizada pelos juízes togados que 

fere abusivamente o princípio da soberania dos veredictos, sendo este o tema 

central da pesquisa deste trabalho, merecendo um destaque maior que os outros 

princípios regentes do Tribunal do Júri, sendo este pormenorizadamente aborda-

do no audiovisual.

Apesar das informações trazidas referente às demais pesquisas bibliográfi-

cas e literárias, é possível perceber a forte presença do tribunal do júri nas produ-

ções audiovisuais, bem como o cinema e a famosa novela televisiva no cenário 

brasileiro. Com toda a sua riqueza de jogos de câmera, efeitos sonoros e uma 

fotografia dramática.

Acima de tudo precipuamente, o cinema, diferente do teatro vai além das 

possibilidades das expressões obtidas no palco. Os trabalhos cinegráficos vão 

além das históricas contadas no cinema, proporcionando a informação, a refle-

xão e até mesmo a denúncia das mazelas do cotidiano. Portanto, o cinema é um 

instrumento em constante busca por caminhos sociais, culturais e políticos. 

Assim sendo, é impossível falar do cinema como uma ferramenta                                   

democrática sem citar o famoso filme brasileiro O caso dos Irmãos Naves de 

1967, com o Argumento e Roteiro assinados por Jean-Claude Bernardet e Luiz 

Sergio Person, o filme se trata de um caso real que aconteceu na cidade de Ara-

guari – MG, cuja ocasião, dois irmãos são acusados e condenados por um crime 

que nunca aconteceu. O filme é gravado e lançado em plena época ditatorial no 

país sendo está uma produção de cunho meramente revolucionário a fim de de-

nunciar a opressão sofrida na época. 
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Similarmente pode-se observar que no filme americano 12 homens e uma 

sentença de 1957 a uma comparação entre o seu enredo que se constrói em um 

tribunal do júri trazendo peculiaridades sobre a organização e composição deste, 

onde toda a sua abordagem está voltada para a atuação dos juízes não togados, 

sendo eles os jurados.

São pessoas de boa índole da sociedade que não conhecem a legislação, 

porém foram lhe atribuídos poderes a fim de decidir sobre a inocência ou não de 

um indivíduo. O filme trata-se de um jovem que é acusado de ter matado brutal-

mente seu próprio pai.

Com a produção cinematográfica é possível observar algumas peculiarida-

des culturais em cada tribunal, apesar de serem em épocas diferentes e serem 

culturas diferentes, além disso, é notório a preservação da cultura jurídica para 

com essa instituição do júri. Cada vez mais o audiovisual tem ganhado espaço 

em suas produções e, por consequência, influenciado diretamente na compreen-

são do telespectador diante de um tribunal do júri, trazendo em si a percepção de 

que o que se mostra na TV e no cinema é a realidade nua e crua. 

Desta maneira, a pesquisa busca compreender a aplicação e a composi-

ção do tribunal do júri nas duas obras cinematográficas citadas acima, a fim de 

analisar os impactos dos veredictos no tribunal do júri, representadas através da 

sétima arte, observando suas peculiaridades culturais nesta instituição. Sendo 

possível uma melhor especulação do direito comparado entre o tribunal do júri 

americano e o tribunal do júri brasileiro sob a percepção do cinema.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI

Ao falar em tribunal do júri no seu sentido amplo, antes de adentrar nas 

questões técnicas deste instituto é necessário analisar os aparatos históricos so-

bre sua configuração. Segundo Nucci (2015) as primeiras notícias do júri podem 

ser apontadas na palestina. Entretanto, Tucci (1999) afirma que seus primeiros 
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passos foram encontramos da lei mosaica. Todavia, não há dúvida do caráter 

democrático da instituição.

Os antigos códigos eram um conjunto de ritos litúrgicos, sendo interpre-

tadas como a lei estabelecida na época, desta forma, eram os sacerdotes que 

dominavam a aplicação das normas. Os julgamentos durante todo o período his-

tórico estavam cercados de especialistas que procuravam defender seu próprio 

ponto de vista e suas crenças, invocando passagens da bíblia nos julgamentos 

onde revestidos de sacerdotes buscavam aplicar a teologia como o próprio direito 

positivado.

Os padres passam a adotar uma postura influenciada pelo raciocínio                         

jurídico, desta forma, é possível perceber que os séculos anteriores os principais 

líderes do clero não eram apenas teólogos, mas também, conhecedores do Direi-

to, o que posteriormente vem a ser denominado de “Direito Canônico”.

No Brasil o tribunal do júri popular é cláusula pétrea graças à previsão                     

do artigo 5º, XXXVIII da Constituição Federal, sendo este apontado como a maior 

forma de participação popular na Justiça, diante disto, é elencado em sua previ-

são a presença de quatro princípios fundamentais, tais quais: Plenitude de defe-

sa, sigilo das votações, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida e soberania dos veredictos, sendo o último de maior relevância para esta 

pesquisa. 

Segundo Castro (1999) o tribunal do júri popular é um instrumento de                    

controle social, isso quer dizer que o julgamento por seus pares representa uma 

grande garantia ao réu. Desta maneira, a pesquisadora entende que um julga-

mento justo se dar diante de um júri formado por um grupo que pertença a um 

mesmo nicho social, aplicando seus próprios padrões morais. O que faz com que 

estes jurados não togados percebam a sensibilidade diante do caso concreto, já 

que o juiz togado está à mercê de um processo de banalização do réu.

O poder judiciário deve ser confiado aos cidadãos comuns, devendo os                

juízes terem cautela a entregar a responsabilidade da inocência do réu em suas 
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mãos. Diante desta reflexão, Montesquieu defende que os juízes togados devem 

se igualar aos réus nesta situação. Evitando que pessoas predispostas utilizem 

de violência para impor a justiça. É graças a essa empatia que nasce o princípio 

do devido processo legal.

O princípio da plenitude de defesa é um dos principais basilares do Tribunal, 

tal princípio tem sua fundamentação na alínea “a”, do inciso XXXVIII, do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988. É importante destacar que a plenitude de defesa 

não se confunde com o princípio da ampla defesa. (inciso LV, art. 5º da CF/88). 

Levando em consideração que as decisões dos jurados não são efetivadas de 

forma motivada, já nas decisões judiciais em processo de uma forma geral, ao 

contrário do tribunal do júri, suas decisões são motivadas.

Acrescentando-se que a ampla defesa não basta para o tribunal do júri, de-

vendo-se garantir a sua plenitude. De modo que a defesa desse instituto seja re-

forçada perante as suas peculiaridades presente nos crimes de sua competência.

Sendo assim, é importante esclarecer que a plenitude de defesa compreen-

de a autodefesa e a defesa técnica. Sendo, a autodefesa aquela que permite que 

o próprio acusado apresente sua versão dos fatos realizando sua própria defesa, 

sendo possível ainda o acusado manter-se em silencio, sem que haja qualquer 

prejuízo causado pelo seu não pronunciamento. 

Já na defesa técnica caracteriza-se pela sua realização feita por um profis-

sional da área jurídica, uma vez que o acusado não constituir patrocínio no prazo 

estipulado, o juiz nomeará um curador para realizar a defesa. Essa nomeação 

não obriga o advogado a ficar vinculado as teses do acusado.

Para Nucci (2015, p. 35):

No júri, busca-se garantir ao réu não somente uma defesa ampla, mas 
plena, completa, mais próxima possível do perfeito (art. 5º, XXXVIII, “a”, 
CF). Assim, podemos concluir que, aos réus em processos criminais se 
assegura a ampla defesa, quanto no rito do júri se garante a plenitude de 
defesa.
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O princípio do sigilo das votações tem previsão legal na alínea “b”, do inciso 

XXXVIII, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Sua principal finalidade é 

proteger a segurança dos jurados, para que eles possam decidir de forma tranqui-

la e sábia o destino do acusado a partir das provas apresentadas.

Essa votação é realizada em uma sala secreta, sendo vedada a comunica-

ção entre os jurados e o juiz encerrará a votação assim que o alcance da maioria 

dos votos for atingido. Segundo Fernandes (2000, p. 162), o sigilo das votações é 

a providência necessária para a correta preservação da imparcialidade do julga-

mento no Tribunal do Júri:

O sigilo das votações não ofende a garantia constitucional da publici-
dade. Além de estar previsto na própria Constituição, justifica-se como 
medida necessária para preservar a imparcialidade do julgamento, evi-
tando-se influência sobre os jurados que os impeça de, com liberdade, 
manifestar seu convencimento pela votação dos quesitos.

A Soberania dos Veredictos está prevista na alínea “c”, inciso XXXVIII, do 

art. 5º da Constituição Federal de 1988, tratando-se de garantia fundamental 

possuindo status de cláusula pétrea por força do art. 60, §4º da lei maior. Este 

princípio se trata de um grande diferencial do tribunal do júri popular, uma vez 

que ele assegura que as decisões proferidas neste instituto sejam intocáveis, não 

podendo ser objeto de apreciação perante os juízes de 2ª instância, exceto nas 

raras exceções quando o tribunal pode anular um julgamento e constituir outro.

Tendo em vista a importância da aplicação da soberania dos veredictos 

esse órgão surgiu com o objetivo de que a população pudesse ter a oportunidade 

de participar de forma ativa do poder judiciário, sobretudo, fomentar o entendi-

mento do legislador sobre a aptidão que o povo detém em julgar seus próprios 

pares, quando eles cometerem crimes dolosos contra a vida.

Em consonância com a convivência social do acusado, sendo possível que 

os jurados leigos possuam mais aptidão para prolatar o veredicto de forma até 

mais justa que os juízes togados, uma vez que esses, na sua maioria, não com-

preendem as circunstâncias que motivaram a prática do ato ilícito.
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Não obstante, este princípio é o que mais arrasta discussões e indagações 

sobre a soberania da sua aplicabilidade, pois no pensamento de Tourinho Filho 

(2009) a expressão soberania trata-se de um sentido que pode sobrepor-se as 

decisões do júri. Para exercer simultaneamente o judicium rescindens e o ju-

dicium descissorium. Concluindo que seria possível uma decisão de instancia 

superior que pudesse determinar um novo julgamento. No entanto, Nucci (2015, 

p. 50) por sua vez explana sobre o princípio da soberania dos veredictos, com a 

seguinte indagação: 

Proferida a decisão final pelo Tribunal do Júri, não há possibilidade de ser 
alterada pelo tribunal togado, quanto ao mérito. No máximo, compatibi-
lizando-se os princípios regentes do processo penal, admite-se o duplo 
grau de jurisdição. Ainda assim, havendo apelação, se provida, o tribunal 
determina novo julgamento, porém, o órgão julgador, quanto ao mérito da 
imputação, será, novamente, o Tribunal Popular.

Apesar da soberania dos veredictos implicar diretamente na impossibilida-

de de modificação da decisão dos jurados, o tribunal pode anular o julgamento 

e determinar a realização de outro, caso entendam que a decisão dos jurados 

afrontou a prova dos autos. (ART. 593, III, CPP).

Ainda sobre a percepção de Nucci (2015) essa previsão da nulidade do 

julgamento deveria acontecer anterior ao julgamento na Sessão do Tribunal do 

Júri, para que não ferisse a soberania dos veredictos, tendo em vista que ainda 

não haveria formado o conselho de sentença, sendo assim, o ideal seria que o 

juiz reconhecesse a nulidade antes da instalação da sessão plenária, garantindo 

de forma eficaz a formação do devido processo legal.

Nucci compreende que a contrariedade da sentença do juiz perante a deci-

são dos jurados afronta o princípio da soberania do veredicto, sendo este carac-

terizado como “um erro” do juiz togado, que poderia ser corrigido diretamente no 

Tribunal, podendo-se afirmar que equívocos na aplicação da pena são sujeitos a 

reformas, sem que haja a necessidade de um novo julgamento.

Assim sendo, diante desta abordagem sobre a necessidade um novo julga-

mento para determinados casos os pesquisadores Leonel e Felix (2020, p. 56) 
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abordam de forma objetiva o momento crucial em que seja de fato, necessário, a 

aplicação de um novo julgamento:

A soberania dos veredictos implica na impossibilidade de o Tribunal de 
Justiça modificar a decisão dos jurados. O tribunal pode simplesmente 
anular o julgamento e terminar a realização de um novo, se entender que 
a decisão dos jurados afrontou manifestamente a prova dos autos.

 Portanto, é notório que a soberania dos veredictos influencia diretamente 

na decisão dos jurados perante o tribunal do júri, não excluindo a possibilidade 

da realização de um novo julgamento quando se houver necessidade. Tendo em 

vista que os jurados podem cometer equívocos na decisão quando estas forem 

devidamente justificadas para que se possa ocorrer a realização de um novo tri-

bunal de júri. 

ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO JÚRI

O Tribunal do Júri brasileiro é um colegiado temporário constituído por um 

juiz togado, que o preside, e de 25 jurados escolhidos através de sorteio dentre 

os alistados. (aqueles que fazem parte de uma lista geral anual).

Mesmo havendo a presença de dois tipos de juízes não há o que se falar 

em hierarquia, apenas em diversidade de competências. O Tribunal do Júri bra-

sileiro tem sua composição entre 26 juízes. Embora desses 25 jurados apenas 7 

deles serão sorteados para compor o conselho de Sentença, em cada sessão de 

julgamento de acordo com o art. 5º da lei nº. 11.419/06.

O Rito do júri possuí duas fases. A primeira denominada de Judicicium ac-

cusationis (sumário da culpa), que se inicia no oferecimento da denúncia ou quei-

xa-crime até a preclusão da pronúncia.

Já a segunda fase é chamada de Judicium causae, pois inicia-se com a 

preclusão da pronúncia e se encerra com a realização da sessão plenária. Nucci 

acredita que a classificação do Tribunal do Júri deveria ser tripartida. Pois acres-

centaria a fase de preparação do plenário, entretanto falaremos sobre o procedi-

mento Bifásico do qual é abordado pela maioria dos doutrinadores.
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Segundo Reis, Gonçalves e Lenza (2014) a primeira fase trata-se do juí-

zo de admissibilidade ou juízo de acusação, onde se inicia no oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime e vai até a preclusão da decisão de pronúncia. Já a 

segunda fase é conhecida como Juízo da causa (judicium causae), que se inicia 

com a intimação das partes para o recolhimento das provas. Essa fase é com-

preendida como se fosse uma fase preparatória para o próprio julgamento. 

É pertinente mencionar Fernando Capez quando finalizamos a explicação 

da segunda fase do tribunal que se conclui em seu pensamento que é nessa fase 

que fica evidente o princípio da Soberania dos Veredictos, pois é logo após que os 

jurados, detém a competência de julgamento no Tribunal do Júri. Onde poderão 

julgar o acusado de acordo com a sua livre convicção dos fatos apresentados.

No art. 453 do CPP, traz a previsão da instrução as sessões de julgamento 

do Tribunal do Júri que se darão de acordo com a previsão estabelecida pela lei, 

sendo designados o dia e a hora para a realização do julgamento. Após a desig-

nação o Juiz-Presidente do Tribunal verificará se na urna contém as 25 cédulas 

para a realização do sorteio (ART. 447 do CPP), posteriormente o escrivão irá 

proceder a chamada de cada um deles, e deverão estar presentes no mínimo 15 

deles para que a sessão do Tribunal do Júri seja instalada (ART. 463 CPP).

Logo após o Juiz-Presidente sorteará sete jurados para formar o conselho 

de Sentença do Tribunal do Júri do qual terá a competência e a responsabilidade 

sobre o caso a ser julgado. Após a formação do conselho, observando o artigo 

472 do CPP, o Juiz-Presidente junto com todos os presentes, ficam de pé para o 

juramento.

Em seguida, após a instalação do Tribunal do Júri e a formação do Conse-

lho de Sentença se segue para a instrução probatória no plenário do Júri. Segun-

do o art. 473 do CPP, logo após o compromisso realizado pelos jurados, inicia-se 

a instrução em plenário. Este é o momento em que serão ouvidas as declarações 

do réu e serão arroladas as testemunhas pela acusação, logo após será as teste-

munhas de defesa.
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Sobre a perspectiva de Reis, Gonçalves e Lenza (2014, p. 522), nos permite 

observar que as perguntas serão feitas pelas partes diretamente às testemunhas 

e ao ofendido. Sem que aconteça nenhum tipo de intermediação por parte do juiz. 

O mesmo autor faz questão de frisar a dinâmica obtida em relação às perguntas 

elaboradas pelos jurados, sendo as indagações feitas dirigidas primeiramente ao 

Juiz-Presidente que por sua vez formula as testemunhas e ao ofendido. 

Com respaldo no art. 473 do CPP ainda seguindo o rito dos atos de instru-

ção probatória em plenário as partes e os jurados poderão requerer acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas, realizar a leitura de peças que se refiram, 

exclusivamente as provas apresentadas por carta precatória as cautelar.

Superada a fase instrutória, o Juiz-Presidente dará início a fase de deba-

tes, que seguirá a descrição trazida em lei, de acordo com o art. 476, c/c art. 477 

do CPP o Ministério Público disporá de 30min. Após a conclusão da acusação a 

defesa também terá o mesmo tempo para expor a sua tese, não eliminando pos-

teriormente a possibilidade de acontecer réplica e tréplica. 

Logo em seguida, acontece à formulação de quesitos e votação no Tribunal 

do Júri, sendo assim o Conselho de Sentença deverá ser indagado sobre a maté-

ria de fato e se o acusado deve ou não ser absolvido.

A previsão no art. 483, §1º do CPP indica que em caso de resposta                              

negativa, de mais de três jurados, referente a qualquer quesito do inciso I e II do 

referido artigo encerra-se a votação e implica a absolvição do acusado. Já no seu 

§2º do mesmo artigo, indica que respondido de forma afirmativa por mais de três 

jurados é formulado o quesito de redação indagando a absolvição do acusado.

Quando se fala em decisão condenatória, o julgamento prossegue, no               

entanto, deverá ser formulados quesitos sobre a causa de diminuição de pena e 

sobre a qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia 

ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

Não havendo nenhuma dúvida a ser esclarecida pelo Juiz-Presidente, os 

jurados dirigem-se a uma sala especial a fim de ser procedida a votação. Antes da 
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votação o Juiz-Presidente mandará distribuir aos jurados algumas cédulas feitas 

de papel contendo sete delas e a palavra sim e sete contendo a palavra não. Para 

manter o sigilo das votações o oficial de justiça irá recolher em urnas separadas 

as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas, previsão estabelecida 

pelo art. 487 do CPP.

Frente ao posicionamento em relação a incomunicabilidade dos jurados no 

Tribunal do Júri Brasileiro, o Juiz-Presidente do Tribunal verificará as cédulas e 

logo após será advertido aos jurados acerca dos impedimentos, suspeição e in-

compatibilidade, bem como a incomunicabilidade entre eles depois de sorteados 

para compor o Conselho de Sentença. 

A partir deste momento os jurados criam obrigações, tais quais: Obedecer 

às intimações, não sair da sessão de julgamento antes da formação do conselho 

de sentença, declarar-se impedido, manter-se incomunicável a partir da formação 

do corpo de jurados, prestar compromisso de julgar com responsabilidade e não 

deixar transparecer o possível veredicto.

Vale lembrar que todo rito de votação deverá ser registrado no termo de 

votação de cada quesito, ainda após o encerramento da votação, é importante 

ressaltar que o Tribunal do Júri sempre será tomado pela maioria dos votos. (art. 

489 do CPP), após a apuração dos votos, o termo de votação será assinado pelo 

Juiz-Presidente, pelos jurados e pelas partes, segundo previsão legal estabeleci-

da no art. 491 do CPP.

Após a assinatura no termo, o Juiz-Presidente proferirá a sentença seguin-

te os requisitos da previsão legal do art. 492 do CPP. Após proferir a sentença o 

Juiz-Presidente procederá à leitura da sentença em plenário antes de encerrada 

a sessão de instrução e julgamento.

Cumpre destacar a colocação de Reis, Gonçalves e Lenza (2014, p. 532):

Da sentença que deve espelhar o veredicto do júri, não haverá fundamen-
tação quanto ao mérito da decisão, já que o julgamento dos jurados é feito 
por íntima convicção. Assim, basta o juiz fazer menção ao resultado da 
votação e declarar o réu condenado ou absolvido.



189

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

Neste sentido, explana Nucci (2015) a necessidade de se atentar ao fato 

do Juiz, no Tribunal do Júri não deverá fundamentar a decisão condenatória, pois 

está função é atribuída aos jurados, pois votando em sigilo é considerado o reco-

nhecimento do dever de motivar o veredicto.

Desta forma, é notório a garantia constitucional da Soberania dos Veredic-

tos no Tribunal do Júri, afirmando que o Juiz-Presidente não detém a competên-

cia para decidir se o acusado será ou não condenado. Sendo que está função é 

incumbida aos jurados que formam o conselho de sentença.

Nucci (2015) ainda aborda sobre as questões de decisões do Tribunal do 

Júri, sendo possível que se realize recurso contra as decisões proferidas pelo tri-

bunal. Desta forma, não é possível que se promova recurso contra uma decisão 

sem a sua previa motivação. Poderá atacar a decisão do tribunal somente nos 

casos enumerados nas alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP, garantindo o 

duplo grau de jurisdição ao mesmo tempo em que se busca preservar a soberania 

dos veredictos.

Seguindo o pensamento de Nucci (2015) em caso de ocorrência de nulidade 

posterior à pronúncia, mas anterior ao julgamento não fere a soberania dos vere-

dictos, pois nesta fase ainda não se tem formado o conselho de sentença. Neste 

contexto, seria ideal que o juiz reconhecesse a nulidade antes da instalação da 

sessão plenária. Garantindo a formação do devido processo legal e evitando a 

realização do julgamento no plenário. 

Ainda na sua percepção do autor acima mencionado afirma que a contra-

riedade da sentença do juiz togado à lei ou a decisão proferida pelo conselho de 

sentença no tribunal do júri não fere a Soberania dos Veredictos, sendo assim 

reconhecido como um “erro do juiz togado”, deverá ser corrigido diretamente no 

tribunal. Sem que haja a necessidade de um novo julgamento.

Embora Capez (2014) pense diferente sobre as decisões proferidas no Tri-

bunal do Júri sendo para ele possível a mudança de decisão dos jurados na esfe-

ra recursal (art. 593, III, d, do CPP) para que seja realizado um novo julgamento, 
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deixando claro a relativização do princípio da Soberania dos Veredictos.

A soberania não significa suprimir do processo do júri qualquer outro juízo 
[...]. Não ofende a soberania o fato de ser possível o Tribunal, em grau de 
apelação nos casos de decisão manifestadamente contrária à prova dos 
autos, encaminhar o réu a novo julgamento (art. 593, III). O júri, acentua 
Guilherme de Souza Nucci, é soberano, mas não onipotente. O que é 
constituinte desejou é o respeito à votação dos jurados, mas não previu 
que essa decisão fosse a única. O que não pode o tribunal é afastar uma 
qualificadora admitida pelos jurados ou incluir a qualificadora por eles ex-
cluída; aí, há ofensa à soberania dos veredictos. (FERNANDES, 2000, p. 
163-164).

Reis, Gonçalves e Lenza (2014, p. 494) explanam de forma objetiva a visão 

do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as a realização de novo julgamento 

referente as decisões proferidas pelo tribunal do júri, sendo entendido que não há 

o que se falar em violação da soberania dos veredictos na ocorrência de alguma 

hipótese prevista no art. 593, III, d, do CPP.

No Supremo Tribunal Federal é pacífico o entendimento de que o princí-
pio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determi-
nação de realização de novo julgamento pelo tribunal do júri na hipótese 
do art. 593, III, d, do código de Processo Penal, ou seja, quando a decisão 
é manifestadamente contrária à prova dos autos.

Sendo assim, para os doutrinadores, não fere o princípio da Soberania dos 

Veredictos o fato de que o Tribunal, formado por juízes togados, possam rever, 

em sua fase recursal as decisões proferidas pelo conselho de sentença no Tribu-

nal do Júri. Assim, é possível que haja essa revisão da decisão em se tratando 

de hipótese em que os jurados decidem de forma manifestadamente contrária a 

provas dos autos, sendo possível que se determine a realização de um novo jul-

gamento pelo próprio Tribunal Popular.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TRIBUNAL DO JÚRI NO 
DIREITO COMPARADO

O tribunal do Júri surge como uma forma de democratização da efetivação 

da justiça pela sociedade. Entretanto, por consequência dos fatores culturais o 

dado instituto democrático se desenvolveu de várias formas ao redor do mundo. 
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Este determinado ponto abordado na pesquisa vem trazer uma breve explana-

ção de como se desenvolveram os júris norte-americano e brasileiro, ressaltando 

suas semelhanças e dessemelhanças entre os dois sistemas.

Quando se fala em conceito universal de Tribunal do Júri, vigora a ideia 

dos julgamentos pelos pares, o que no Brasil não é diferente, sendo este instituto 

estabelecido no país em 18 de junho de 1822 limitando-se apenas aos crimes de 

imprensa. (BISNOTTO, 2015). 

O sigilo das votações no Tribunal do Júri trata-se de uma mínima exceção 

à regra da publicidade, disposta do art. 93, IX da Constituição Federal do Brasil, 

a fim de preservar os jurados de qualquer tipo de influência. Sobremaneira, en-

tende-se que a Soberania dos Veredictos apregoa a decisão proferida pelo con-

selho de sentença como uma decisão suprema, tendo em vista que não pode ser 

modificada por magistrado togado.

A competência do Tribunal do júri brasileiro se restringe aos crimes dolosos 

contra a vida, que se encontram elencados na parte especial do código penal 

brasileiro, sendo eles: Homicídio simples, privilegiado ou qualificado (art. 121 

§§1º e 2º); induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122); infanticídio 

(art. 123); e aborto em suas três modalidades (art. 124, 125, 126, 127). Segundo 

Nucci (2015) associam-se os delitos que apresentam relação de continência ou 

conexão aos crimes acima mencionados, podendo estes também ser levados ao 

tribunal do júri.

Vale relembrar que a configuração hodierna do Tribunal do Júri no Brasil 

compõe a presença de um juiz togado e vinde e cinco cidadãos, representando 

o povo onde posteriormente há o sorteio de apenas 07 deste para compor o con-

selho de sentença. 

Na concepção de Soares (2000) não é possível se falar em Tribunal do Júri 

Americano sem mencionar a Common Law, que segundo ele é a principal ideia 

de que o direito não tem pressuposto de existência a construção de uma edifi-
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cação lógica, abstrata e sistemática, mas sim é um sistema capaz de resolver 

questões concretas.

Entretanto, antes de adentrar no breve estudo do Tribunal do Júri America-

no é necessário compreender o que é “Common Law”, segundo Soares (2000, 

p. 31), quer dizer ‘família de direitos’, à qual pertence a maioria dos direitos dos 

Estados da Federação norte-americana, em contraste com a família dos direitos 

romano- germânico, à qual se familiariza com o direito brasileiro.

Inda sob a concepção do autor, a Common Law, é a principal ideia de que 

o direito não tem como pressuposto a construção de uma edificação lógica, mas 

trata-se de um sistema capaz de resolver questões concretas. Contudo, o siste-

ma jurídico norte-americano não caracteriza uma forma pura e objetiva de Com-

mon Law, a certa variabilidade na maneira em que é feito e aplicado o direito.

Desta forma, evitam-se usar a nomenclatura Direito dos EUA, já o sistema 

Common Law não caracteriza uma forma pura de aplicabilidade sendo o direito 

norte-americano um sistema conjunto do dispositivo citado e da Civil Law. Isso 

acontece devido a concomitância dos casos. 

Todavia, utiliza-se como fonte primária do Direito, ao julgar os casos práti-

cos e somente na falta de caso aplicável é que se recorre a legislação escrita, o 

que caracteriza visivelmente como Common Law.

Quando se fala historicamente do tribunal do júri norte-americano, perce-

be-se que tem se inicialmente sobre a influência do modelo popular vigente na 

Inglaterra, desse modo, as decisões inglesas consideradas arbitrárias e parciais 

eram passíveis de reforma por um Júri composto por cidadãos americanos. 

A falta de regulamentação por parte das emendas que constituíram o Tribu-

nal do Júri Americano, as regras gerais se conceberam por decisões jurispruden-

ciais, uma delas, definiu que o julgamento pelo Júri (trial jury) seria caracterizado 

como uma faculdade do acusado nos casos em que a pena incorrida ultrapas-

sasse seis meses de prisão, podendo haver a possibilidade de abdicar no tribunal 

popular. 
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A priori, o Júri era composto por doze membros, tal quais deveriam atingir 

a decisão unanime. Caso contrário, seria necessário um novo julgamento. Con-

tudo, posteriormente a Suprema Corte americana admitiu a constituição de um 

Júri integrado por seis membros, sem que houvesse a necessidade de instituir a 

unanimidade.

No que diz respeito ao quórum de votação, é de se elucidar que a regra é 
a de que o veredicto deve ser unânime, diretiva que prevalece, de forma 
absoluta, no juízo federal. Por ouro lado, no que diz respeito à justiça dos 
Estados, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem aceitado a possibili-
dade de julgamentos não unânimes em alguns casos (REIS, 2013, p. 1).

No decorrer da sessão de júri, cabe às partes produzir suas próprias provas, 

bem como convocar e preparar as testemunhas e contratar os peritos quando ne-

cessário. Na sessão, cabe ao magistrado zelar pelo fairness dos procedimentos, 

utilizando-se de normas costumeiras. 

No sistema norte-americano uma das bases consiste no respeito a um prin-

cípio basilar do direito o due processo of law, ou devido processo legal, que se 

encontra expresso na constituição dos Estados Unidos (LOPES, 1999).

Na seara criminal o sistema norte americano tem o tribunal do júri dividido 

em dois momentos que atuam de momentos distintos. O Grande Júri (Grand 

Jury) e o Pequeno Júri (Petit Jury). O primeiro tem sua composição formada por 

eleitores da própria comunidade podendo conter variações em sua formação a 

depender do Estado federado, o número de membros que participam deste júri 

vai de dezesseis a vinte três integrantes, que serão sorteados e devem cumprir 

uma serie de obrigações.

Sendo uma de suas funções acusar infratores que infringiram a legisla-

ção penal de acordo com as indagações do promotor de justiça, podendo ainda 

apresentar suas acusações sem observar os argumentos apresentados por ele, 

denominada de Acusação Presentment. (LOPES, 1999).

Sendo assim, é possível perceber que o grande júri pode assumir o papel 

de acusação ou investigação, entretanto não podem avaliar a culpabilidade dos 



194

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

criminosos. Na sua função investigativa, o grande júri poderá ouvir as testemu-

nhas, ordenar providências investigatórias sendo que haja a necessidade de ob-

servação em seus atos para que não aconteça prejuízo a reputação do acusado.

Em suma, o Pequeno Júri (Petit ou Petty Jury) possui a responsabilidade 

especial de julgar a culpabilidade do réu já na fase de julgamento. Essa decisão 

é feita através do procedimento público indicando por vezes a pena que será apli-

cada em caso de condenação ao sujeito, sua composição pode sofrer alterações 

de acordo com a federação responsável pela sua atuação. 

Nos júris federais o conselho é formado por doze membros e sua decisão 

deve ser unanime. Já se tratando dos Estados federados, a quantidade de mem-

bros varia de seis a doze jurados, havendo a possibilidade da condenação por 

quórum de dois terços ou três quintos dos membros (REIS, 2016).

Durante o andamento do processo existe a possibilidade de ocorre a plea 

barganing, assim como a guilty plea. Segundo Oliveira (1999, p. 108) o primeiro 

trata-se de uma negociação entre o infrator, o ministério público e o juiz, a fim de 

encontrar uma solução em torno o objeto da acusação.

Essa decisão é corriqueira no Tribunal do Júri Americano, sendo possível 

que a maioria de seus conflitos levados até o júri seja solucionado através do 

plea barganing, sendo que no Brasil não é permitido essa negociação, especial-

mente no que tange aos crimes dolosos contra a vida.

Já no guilty plea trata-se do ato de confissão do réu, no qual o acusado as-

sume sua posição de culpado no processo, fato este que pode ocasionar do fim 

do processo, caso seja de interesse do juiz e do promotor. Entretanto, é impor-

tante mencionar que os casos de grande repercussão social o Ministério Público 

tem recusado a negociação plea barganing, optando pelo cumprimento integral 

dos ritos processuais, afim de, prevalecer a transparência na seara jurídica (OLI-

VEIRA, 1999).

Na fase do julgamento (trial) é onde caracteriza-se a publicidade total dos 

atos, lembrando que em alguns estados federados admitem a desistência ex-
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pressa por parte do réu ao julgamento pelo júri. No tribunal do júri prevalece a 

oralidade, havendo a exibição de provas seguida de longos debates. Posterior ao 

rito os jurados se reúnem em uma sala fechada a fim de deliberarem por horas 

até que se alcance um veredicto.

A decisão deve ser aplicada com elementos probatórios apresentados du-

rante a sessão de julgamento, conjuntamente com o livre convencimento de cada 

um dos jurados e durante as instruções em plenário o juiz togado de orientar 

os jurados que somente pode haver a condenação se o veredicto se basear no 

beyond a reasonable doubt, que quer dizer além de uma dúvida razoável (OLI-

VEIRA, 1999).

Durante a deliberação dos votos na sala secreta, o líder chamado de Fore-

man é responsável para conduzir o debate de maneira que se busque o resultado 

de uma decisão unanime. Tendo ainda o dever de representar o corpo de jurados 

no momento da proclamação da decisão que deverá ser culpado ou inocente, 

sendo que o veredicto do júri deve ser unânime, com exceções apenas de alguns 

estados. 

Em se tratando de um tribunal popular não atingir uma decisão consensual 

acontece o chamado Hung Jury, no qual o juiz poderá determinar outro julgamen-

to a ser realizado sem que haja violação da soberania dos veredictos.

Levando em consideração toda a pesquisa realizada sobre o tribunal do júri 

comparado na sua versão brasileira e americana é de suma importância relem-

brar que as origens deste instituto se mostram diversas nos dois países, sendo 

que enquanto o tribunal do júri brasileiro teve seu cerne no Tribunal de Roma, o 

Júri norte-americano basear-se primordialmente no tribunal da Inglaterra.

Desta maneira, os delitos de competência do tribunal do júri no Brasil con-

forme previsão na constituição federal são os crimes dolosos contra a vida, já 

nos Estados Unidos, são levados à competência do Júri todos os crimes, exceto 

aqueles de responsabilidade. Tendo em vista que é necessário que o acusado 
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seja condenado a mais de seis meses de prisão para que possua direito ao jul-

gamento pelo júri.

Enquanto a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos 

veredictos, vale destacar que o júri norte-americano não prevê o sigilo nas vota-

ções nem incomunicabilidade dos jurados, já que esses têm de deliberar conjun-

tamente a fim de se chegar a uma decisão unânime.

No direito americano outro ponto a se destacar é que o júri é visto como um 

privilégio do acusado, possuindo o acusado a prerrogativa de abster-se dessa 

garantia, desde que cumpra todos os requisitos para que possa ser julgado pelo 

júri. No entanto, no direito brasileiro o acusado tem de se submeter, teoricamente 

ao julgamento pelo Tribunal Popular, caso este cometa algum crime doloso con-

tra a vida.

Ao se falar em unanimidade dos veredictos na maioria dos estados federa-

dos, e nos Estados da América, mostra-se a necessidade que a decisão do júri 

seja unânime, por parte dos membros do pequeno júri. No Brasil, obstante, o ve-

redicto é declarado pela maioria de seus votos, feito de modo sigiloso. Há o que 

se falar em ambos os modelos do tribunal é permitido o direito a defesa técnica, 

no caso, a defesa realizada por um advogado.

É realizado, também, a alocução explicativa proferida pelo juiz togado, para 

que seja realizado o juramento, um tópico de suma importância e um quesito de 

comparação entre os sistemas é o plea bargaqning, como visto anteriormente 

trata-se de uma negociação realizada no ordenamento americano.

Um acordo firmado entre o Ministério Público, o Juiz e o Advogado em 

qualquer momento do procedimento, possibilitando ao acusado a diminuição de 

pena. No Brasil é possível a aplicação da Delegação Premiada, de acordo com 

a lei nº. 9.807/1999 a mesma não se confunde com a negociação presente no 

ordenamento norte-americano, mas pode ensejar o perdão ou a diminuição da 

pena incorrida.
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Por fim, é necessário que se esclareça que o ordenamento brasileiro di-

ferentemente do americano não possui um grande júri e pequeno júri. Pois na 

legislação brasileira encontra-se um único modelo de Tribunal do Júri.

ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO

Em dezembro de 1895, em Paris dois irmãos trabalhavam na expectativa 

de apresentar pela primeira vez ao mundo uma máquina capaz de projetar a rea-

lidade em uma tela branca. Para os pessimistas aquela experiência não passaria 

de um fracasso, que com o passar dos dias os telespectadores esqueceriam o 

que haviam presenciado.

Um fluxo de memória curta, como quem acaba de ler uma quantidade de 

informações no jornal já não se lembra da primeira linha lida minutos antes. Para 

os curiosos e esperançosos a projeção se tratava de uma verdadeira janela para 

um novo mundo.

Quando a película projetou um trem na tela, ainda que sem som ou ruídos 

as pessoas se assustaram, mas o motivo não foi porque desconheciam um trem 

de verdade, todos já conheciam o transporte e até mesmo andando nele por di-

versas vezes, o que chocou o telespectador foi à aproximação da realidade, que 

mesmo sem som algum provocou o susto no público, como quem iria colidir com 

a plateia.

Nas palavras do crítico de cinema e cineasta Jean-Claude Bernardet (1996), 

o cinema tem esse poder sobre quem assiste, chama-se de “impressão de rea-

lidade” por mais que você saiba que se trata de uma ilusão, de algo irreal, o ci-

nema nos traz essa “verdade projetada” imprimindo na tela a nossa própria vida, 

brigas verdadeiras, amores verdadeiros, mesmo quando se trata de algo que não 

sabemos se é verdade ou não. 

A produção cinematográfica é capaz de reproduzir a realidade em tela, é 

conhecida como a sétima arte, e somente ela é capaz de captar singelamente 
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as peculiaridades da realidade, trazendo em tela discussões e reflexões sobre a 

vida.

Não só o cinema seria a reprodução da realidade, seria também a repro-
dução da própria visão do homem. Os nossos dois olhos nos permitem 
ver em perspectiva: Não vemos as coisas chapadas, mas as percebemos 
em profundidade. Ora, a imagem cinematográfica também nos mostra 
as coisas em perspectiva e, por isso, ela corresponderia à percepção 
natural do homem. A reprodução da percepção natural nos apresentaria 
a reprodução da realidade, tudo isso graças à máquina que dispensaria 
maior intervenção humana. (BERNARDET, 1996, p. 7).

Por falar em reprodução da realidade o cineasta paulista Luís Sérgio Per-

son em 1967 em plena ditadura militar no Brasil produz seu segundo filme inti-

tulado de “O Caso dos Irmãos Naves” O diretor mobilizou uma grande polêmica 

sobre a narrativa, sendo o filme encarado de acesso documental à realidade.

O roteiro trata da história de dois irmãos (Joaquim e Sebastião) que são 

presos e torturados pela polícia do Estado Novo (1937-1945) por um crime que 

sequer cometeram, sequer existiu, compondo a narrativa de cenas explicitas de 

torturas.

Segundo Bernardet (2004, p. 8-9) que assina o roteiro do filme junto a Per-

son, conta que ele chamava o filme de “Projeto Castello” porque acreditava que, 

naquele momento, o grande questionamento frente aos militares deveria aconte-

cer através das produções cinematográficas que abordassem de forma crítica o 

autoritarismo.

Embora se trate de um filme de 1967 antes do advento da constituição 

federal de 88, o filme trata momentos importantes de grande reflexão sobre a 

organização e composição do tribunal do júri no Brasil. Os irmãos Joaquim Rosa 

Naves de 25 anos, e Sebastião José Naves de 32 anos, eram trabalhadores ru-

rais e pequenos comerciantes, na região de Araguari, Minas Gerais.

Benedito Pereira Caetano que é primo dos irmãos e sócio de Joaquim, 

desaparece misteriosamente sem deixar rastros, levando consigo uma quantia 

em dinheiro. Os irmãos preocupados com o sumiço de Benedito procuram ajuda 
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na polícia. Dá-se início as investigações e dias depois os próprios irmãos que 

estavam preocupados com o sumiço do primo se tornam os principais suspeitos.

Ainda no inquérito policial as testemunhas são ouvidas de forma negligen-

tes, onde a presença do tenente que assume temporariamente o cargo como 

delegado da cidade passa a intimidar os conhecidos e familiares dos irmãos na-

ves que são acusados de cometer latrocínio. Os depoimentos são claramente 

elaborados pelo delegado de uma forma cruel em “solucionar” o crime através de 

acusações abusivas seguidas de uma série de torturas. 

Em 27 de junho de 1938 acontece o primeiro julgamento dos irmãos naves. 

Sebastião e Joaquim finalmente se pronunciam no júri sobre sua inocência e 

mesmo com seu depoimento, com a ausência de provas cria-se um ambiente de 

inquietude no tribunal do júri. 

A presença do delegado nas repartições do tribunal, causa incomodo e 

constrangimento aos jurados presentes, sendo notório através dos enquadra-

mentos feitos pela câmera de cinema que o ambiente fica mais tenso à medida 

que o foco passeia pelo personagem.

Depois de ouvidas as testemunhas, defesa e acusação, cada jurado recebe 

um papel dobrável onde deve colocar SIM e NÃO para as perguntas elaboradas 

pelo juiz togado. Não se pode haver comunicabilidade entre os jurados, a fim de 

manter o sigilo das votações.

Ao final das perguntas tem-se o veredicto da absolvição dos réus por maio-

ria absoluta dos votos, os irmãos naves são decretados inocentes, todavia, ape-

sar da inocência, ambos continuam presos aguardando a apelação apresentada 

pela acusação, que solicita a realização de um novo júri.

No filme, ao ser proposto um novo júri o advogado Alamy questiona a sobe-

rania do tribunal do júri, seria mesmo necessário um novo júri, já que fora decre-

tado pela maioria absoluta dos votos a absolvição dos réus?

Não havendo alternativa, instala-se novo tribunal do júri e pela segunda vez 

os irmãos naves são absolvidos. Desta forma, entra-se em discussão a unani-
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midade dos votos. Sendo que no Brasil não o que se falar em unanimidade dos 

votos, sabendo que a maioria prevalece e na dúvida deve-se beneficiar o réu.

Não satisfeito com um segundo tribunal do júri, mas uma vez o poder judi-

ciário se mostra negligente frente a sua soberania e expressa a necessidade de 

realizar um terceiro júri, alegando a não presença da unanimidade dos votos.

Na terceira e última sessão do tribunal do júri instalada para decisão do 

caso, os Irmãos Naves são condenados por unanimidade, sendo sentenciados a 

25 anos e 6 meses de reclusão por um crime nunca existido.

A Constituição de 1937, embora tenha mantido o Tribunal do Júri [...] reti-
rou-lhe a soberania, podendo os tribunais superiores reformar suas sen-
tenças. Assim, atendendo à apelação do Ministério Público e sob forte 
pressão da mídia, em 04 de julho de 1939, o Tribunal de Justiça, ignoran-
do a fragilidade das provas contra os réus, cassa a decisão absolvitória e 
decreta o fim das apelações. Os réus são condenados à pena de 25 anos 
e 6 meses de prisão pelo crime de latrocínio. (MUSEU DO JUDICIÁRIO 
MINEIRO, 2017).

O caso ficou conhecido como o maior erro no judiciário pela quantidade de 

negligências ocorridas no decorrer do processo, a falta de provas, a aplicação er-

rônea do poder judiciário, sendo assassinada a Soberania dos Veredictos no tri-

bunal do júri e sem quaisquer justificativas, as decisões acatadas pelos jurados.

O filme nos traz uma reflexão da grande relevância e necessidade da pre-

servação da soberania dos veredictos nas decisões judiciais. Sendo possível de 

questionamento, mas nunca aplicada de forma negligente e inexata como ocor-

reu no caso dos Irmãos Naves.

As produções americanas não ficam atrás quando se utilizam do Direito 

para imitar a verdade em tela, no filme americano “Doze homens e uma Senten-

ça”, produzido em 1957 acompanha o enredo de um julgamento de um jovem 

acusado de ter matado seu próprio pai. 

O tribunal do Júri americano versa sobre a votação unanime dos jurados, 

sendo assim, todos devem votar SIM ou NÃO para a condenação ou inocência 



201

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

do acusado, caso o jovem seja condenado a pena estabelecida para crimes des-

se teor é a pena de morte. 

No decorrer do filme várias questões são abordadas de forma clara e objeti-

va, como a composição do tribunal, que é composto por 12 jurados, a ordem das 

oitivas das testemunhas, bem como, a pronúncia da acusação e posteriormente 

a defesa, mas o curioso acontece na hora da votação.

Todos os jurados intimados em seu papel de juízes não togados são dire-

cionados para uma sala vazia, com uma mesa grande, compondo exatamente as 

12 cadeiras, a finalidade é que os jurados permaneçam na sala até chegarem a 

uma decisão unanime entre si. Ou condena o garoto ou o inocenta.

No filme supracitado dirigido por William Friedkin percebemos várias perso-

nalidades diferentes em cada jurado, não obstante a maioria deles estão conven-

cidos da culpa do garoto. As cenas intercaladas da chuva, do calor presente na 

pele, da impaciência, o relógio que parece não correr, todo esse jogo de cenas 

nos traz a sensação de inquietude presente na sala, a maioria dos jurados só 

querem “brincar” de um jogo de sim e não e irem para suas casas dando conti-

nuidade a seus afazeres, como se decidir o destino da vida de um jovem fosse 

algo supérfluo.

Em meio a tantas discussões apenas um jurado, denominado de jurado nú-

mero 8 é contra a votação, ele acredita na inocência do garoto e depois de muita 

resistência para poder apresentar suas convicções, os colegas presentes na sala 

se dispõem para poder ouvi-lo, alguns acham absurdo o argumento do jurado 8 

até ele reconstruir na sala a suposta cena do crime.

O filme da década de 50, filmado em preto e branco, com pausas dramáti-

cas longínquas faz com que fiquemos presos ao roteiro do início ao fim, apreen-

sivos, esperando que não seja cometido um erro tão grave no judiciário norte-a-

mericano como aconteceu na película brasileira.

O final do filme americano é surpreendente e nos mostra o quanto é im-

portante a soberania dos veredictos no momento decisivo como o tribunal do 
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júri, onde está a justiça e como ela deve ser aplicada? Questionada? Perguntas 

subjetivas como essas nos traz a uma profunda reflexão que só podem ser ques-

tionadas com tanta precisão através das obras cinematográficas, cujo cinema 

perpetua além do imaginário e da realidade.

Embora o presente artigo tenha seu tema direcionado com as relações do 

Cinema e o Tribunal do Júri, é importante mencionar o Pacote Anticrime (Lei nº. 

13.964) do qual trouxe algumas alterações na legislação penal e processual bem 

como nas execuções penais. Uma dessas modificações diz respeito a efetivação 

do Tribunal do Júri.

Segundo Rocha (2020) A execução da pena para aquele que for condena-

do igual ou superior a 15 anos será tida como execução provisória. Ou seja, o 

réu será obrigado a cumprir pena assim que a sentença for proferida, mesmo que 

existe recurso. 

Essa urgência não acontecia anterior ao Pacote Anticrime, sendo o réu tido 

como culpado, entretanto, era necessário que estivesse presente os requisitos 

da prisão preventiva, assim dispõe o art. 312 e 313 do CPP, caso não houvesse 

nenhum requisito presente o réu mesmo que tivesse sido condenado aguardaria 

o trânsito em julgado da sentença em liberdade.

Com a nova redação em caso de condenação que a pena seja igual ou 

superior a 15 anos de reclusão, o réu terá na sentença a expedição do mandado 

de prisão, já saindo do Tribunal do Júri, preso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indagação que se propôs a este trabalho, foi no sentido de que o princípio 

da Soberania dos Veredictos a priori, é de caráter imutável diante da sua aplica-

ção no Tribunal do Júri Brasileiro. Entretanto, apesar da questionável ferramenta 

jurídica, não é possível que seja ignorado a sua importância diante do princípio 

do Duplo Grau de Jurisdição, que é o que garante o direito de o acusado recorrer 

à decisão em 1º grau, sendo aplicada também ao Tribunal do Júri.
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Sendo assim, o princípio da Soberania dos Veredictos poderá ser revisado 

no Tribunal do Júri quando houver algum indício de nulidade no processo, sendo 

devidamente argumentado e questionável dentro do tribunal, podendo o juiz de-

cretar um novo júri. 

A aplicação do cumprimento imediato da pena segundo a nova legislação 

prevista na lei do Pacto Anticrime gerou diversas controversas com a preocu-

pação de que a aplicação da pena estaria ferindo o princípio da presunção de 

inocência, esse mesmo argumento foi utilizado em várias indagações quando 

posto em discussão a soberania dos veredictos sobre as decisões que por ora 

poderiam ser questionadas.

Por fim, a importância e relevância do Cinema nesta pesquisa, faz-se ne-

cessário que o olhar do jurista se transforme em um olhar mais humanizado, per-

cebendo as entrelinhas diante as produções cinematográficas, que conseguem 

de forma perspicaz alcançar a sua principal finalidade, que são as reflexões so-

ciais.

O crítico de cinema Jean-Claude Bernardet já nos alertava sobre os ho-

mens capazes de transformar a realidade vivida na vida assistida. “Nós, os inte-

lectuais e os criadores de cinema, formamos a consciência nacional, nós somos 

a nação”.

Mediante o exposto, conclui-se que o Tribunal do Júri tem respaldo para 

que se realize novo júri, quando este estiver sanado ao vício contendo alguma 

alegação que venha posteriormente prejudicar nas decisões acatadas pelos ju-

rados. O cinema ganha visibilidade na “tradução” da ciência jurídica como o fácil 

acesso aos instrumentos democráticos aplicados na luta pela justiça, inclusive 

quando falamos em tribunal do júri percebemos a grande repercussão que este 

instrumento causa na sociedade, ampliando a sua visibilidade e aplicação diante 

dos meios midiáticos, assim como o cinema. 
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