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Editorial│ Sentir, Falar, Escrever 
Sentir, Falar, Escrever 
Sara Novaes Rodrigues 

O ocorrido e o vivido de um lado; do outro, a poesia e a narrativa... 
(Kathrin Rosenfeld. Os descaminhos do demo) 

 
Em Freud1 vemos que as lembranças que 

temos da infância não correspondem ao fato 

real. São apenas interpretações nossas, frutos 

de estímulos presentes.  Sendo assim, aqueles 

quadros mentais que descrevem fatos bem 

corriqueiros, ocorridos quando ainda éramos 

muito novos, nada mais são do que 

“lembranças encobridoras, que devem seu 

valor não ao seu próprio conteúdo, mas às 

relações existentes entre esse conteúdo e 

algum outro que tenha sido suprimido”.2 

Entretanto, é inegável o fato de que a nossa 

mente, muito seletiva porque protetora de 

nossos sentimentos, encontra-se sempre 

pronta a entrar em ação: uma palavra, um 

ruído, um perfume ou um doce podem 

desencadear uma avalanche de sensações, 

voluntárias ou involuntárias, boas ou não. 

E quadros surgem em nossa mente.  Muitos 

vêm atender prontamente ao nosso chamado; 

alguns se recusam a entrar no campo de luz 

de nossas recordações; uns nos causam 

prazeres inesquecíveis, outros nos lançam em 

abismos de lágrimas e sofrimentos.  Máquina 

do tempo sonhada por H. G. Wells, nossa 

mente é capaz de nos levar por galerias de 

                                                           
1FREUD, Sigmund. Lembranças encobridoras.  
Volume I da Edição Eletrônica das  Obras 
Completas.   Imago 
2 Idem. 
3 LISPECTOR, Clarice. Menino a bico de pena. in 
Felicidade Clandestina. 
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quadros interligados por lembranças que, por 

sua vez, tecem fios por entre eles, deixando, 

muitas vezes, que se instalem as aranhas de 

Clarice3, implacáveis indicadoras de tarefas 

mal ou não cumpridas, de lembranças que 

doem.   Bem podem nos falar sobre isto os 

textos literários: o juiz penitente de Camu não 

consegue esquecer o ruído da queda de um 

corpo dentro do rio.  Tal acontecimento o faz 

colocar em xeque, continuamente, o tipo de 

vida que levava, e o faz contar e recontar a 

sua vida a interlocutores anônimos.4 

Riobaldo narra sua travessia no Sertão 

roseano em busca de respostas às suas 

indagações existenciais5.   Quando os 

sentimentos se instalam, sejam muito bons ou 

muito ruins, é preciso dar vazão a eles, de 

alguma forma.  Nessa hora, o instrumento 

mais efetivo é a linguagem. 

O surgimento da psicanálise, com Freud, 

além de mostrar ao mundo a importância dos 

conflitos que subjazem à consciência 

humana, vem reafirmar na linguagem o 

caminho para o conhecimento do homem 

enquanto ser subjetivo.  

 
4 CAMU, Albert.  A Queda.  Lisboa: Livros do 
Brasil 
5 ROSA, Guimarães.  Grande Sertão: Veredas.  
Rio de janeiro: Nova Fronteira 

 



 

 

O inconsciente, que se revela um berço a 

agasalhar dores que existem desde o 

nascimento do ser humano, é também o nicho 

onde ficam guardadas as aspirações mais 

íntimas de cada um e o repositório das 

lembranças com as quais não somos capazes 

de lidar.  As aspirações não podem ser 

aprisionadas, sob pena de danos ao ego. É 

preciso que a felicidade seja buscada, que as 

aspirações sejam satisfeitas.  Então, através 

de vários mecanismos, o homem se esforça 

por canalizá-las, sublimando-as em 

atividades que dêem a esse inconsciente a 

capacidade de expressão.  O belo, a estética e 

a poesia são exemplos destacados pelo 

médico alemão.6  A  folha em branco torna-

se então um local que agasalha aquilo que o 

homem deseja compartilhar com outros.  Para 

tal, lança mão de todas as palavras que 

conhece.  Muitas vezes, como Joyce, cria 

novos vocábulos, e, como Guimarães Rosa, 

busca expedientes que realcem o significado 

dos velhos e simples vocábulos desgastados 

pelo falar cotidiano, numa ânsia de extrapolar 

os limites da significação, de adentrar e 

conduzir o pensamento do leitor. 

Shakespeare, em seu Soneto LXXVI7, mostra 

que também sentiu a necessidade de ir além 

das palavras para expressar suas emoções, 

quando, ao desejar contar o seu amor, 

lamenta o fato de as palavras serem sempre 

as mesmas.  

                                                           
6 FREUD, Sigmund. O Mal Estar na Civilização. P. 
30 Rio: Imago, 1997 
7 SHAKESPEARE, William.  The Library 
Shakespeare. London:  Trident Press International, 
1999. 

O apuro no uso dos vocábulos, a 

possibilidade de explorar ao máximo os seus 

sentidos, combinando-os, separando-os, 

reescrevendo-os, ou mesmo colocando-os em 

oposição às ideias que quer rejeitar, dão ao 

escritor a possibilidade de falar de seu mundo 

interior, de buscar, na ponta do processo, a 

atenção do leitor, que é o objetivo final de seu 

trabalho de escritura. Esta variação de 

significados, repousando em contradições 

entre o denotativo e o conotativo é que torna 

possível, segundo Jakobson8 o “jogo de 

conceitos”.  O linguista ensina ainda que 

“esta antinomia é inevitável, pois sem 

contradição (...)  não há jogo de signos, a 

relação entre o conceito e o signo torna-se 

automática, o curso dos acontecimentos 

estanca, a consciência da realidade morre”. É 

preciso que o leitor “veja” os quadros que a 

memória pinta; que perceba os reflexos de 

dores milenares abrigadas no inconsciente e, 

para tanto, a pena do autor vai registrando 

termos, expressões, sentenças e, 

progressivamente, vai “pintando” cenas, 

criando expectativas, oferecendo a quem o lê 

a oportunidade de, por sua vez, reescrever o 

texto literário, segundo sua própria 

interpretação.  

A escritura é o local privilegiado onde as 

metáforas são cunhadas. Ali, as palavras 

vibram dentro de um mundo mágico de 

significados.   Nesse lugar, descortinam-se 

8JAKOBSON apud  BARBOSA, João Alexandre.  A 
metáfora crítica. SP: Perspectiva, 1989. 
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idéias que brotam de pensamentos sensíveis 

às imagens contidas em signos que, num 

primeiro momento, surgiram com propósito 

de apenas nomear, mas que desdobram essas 

imagens em reflexos de beleza e 

sensibilidade. 

Para Affonso Romano de Sant’Anna, “(...) o 

texto é uma forma de sonho coletivo, pois os 

leitores abrem seu imaginário às provocações 

do imaginário do poeta e ali se hospedam”.9  

A sonhada interação leitor/texto, que torna a 

escritura viva, atuante, é também capaz de 

colocar o escritor na galeria, junto dos 

grandes mestres do passado10; de criar 

seguidores e até mesmo predecessores11:  é  o 

espaço do jogo, onde o leitor tem de se 

entregar, a fim de que a vida se faça, para que 

as emoções surjam e se desdobrem, qual  

imagens numa sala de espelhos.  

O espaço literário é também o lugar onde a 

voz do autor se faz ouvir e encontra eco nos 

sentimentos de quem interage e se identifica 

com ele durante o processo de leitura.  Se 

aquele que o lê é capaz de adentrar o campo 

subjetivo das reflexões que a leitura oferece, 

acaba aprendendo, debatendo, questionando, 

ratificando ou não as idéias propostas, 

crescendo enfim, pois que crescer é o 

resultado lógico do ato de pensar e da troca 

de experiências. 

                                                           
9 SANT’ANNA, Affonso Romano de. O Canibalismo 
amoroso: o desejo e a interdição em nossa cultura 
através da poesia. 2a edição. SP: Brasiliense, 1985. 
10 ELIOT, T. S. Tradition and the Individual Talent.  
The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. 2a 
ed. Londres: Faber & Faber. On line, capturado em 
www.cc.columbia.edu/acis/batleby/Eliot/sw 
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Em outro poema, Shakespeare, através de sua 

persona, pede à amada que permita que os 

textos dele se tornem a própria eloquência 

“(...) Pois ouvir com os olhos pertence à pura 

sensibilidade do amor”12.   E é essa “pura 

sensibilidade” que todo autor busca, para que 

o efeito de seu texto se manifeste e fale ao  

que há de subjetivo naquele que lê; para que 

esse leitor compactue com as suas  idéias, que 

levante comportas e dê livre curso aos 

sentimentos de ambos, autor e leitor. 

Falar de razões; expor sentimentos de modo 

a refletir muitos outros; trazer à luz a força 

que faz um coração pulsar, estas são tarefas 

do escritor.   Nós, leitores e apreciadores que 

somos das boas obras, desejamos apenas ser 

sensíveis o bastante para estarmos, 

efetivamente, à altura de um 

empreendimento tão significativo.  

Queremos ser sempre capazes de usar as asas 

da nossa imaginação, para com elas levantar 

vôos muito  altos,  e retornar mais 

“enriquecidos à realidade do quotidiano”, 

local em que se tecem “os fios da nossa  

trevae da nossa luz, no destino que 

noscabe”13,  sem, no entanto,  perder de vista 

esse horizonte de pura  sensibilidade  que o 

texto literário pode  nos descortinar.   

 

11 BORGES, Jorge Luis apud MOISÉS, LeylaPerrone-
Altas Literaturas.SP: Companhia das Letras, 1998. 
12 SHAKESPEARE, William. The Library 
Shakespeare. London: Trident Press International, 
1999. 12 CANDIDO, Antonio. “O homem dos 
avessos”. In Guimarães Rosa. 2 ed. Org. Eduardo 
Coutinho. Rio: Civilização Brasileira, 1991. 
13 CANDIDO, Antonio. “O homem dos avessos”. In 
Guimarães Rosa. 2 ed. Org. Eduardo Coutinho. Rio: 
Civilização Brasileira, 1991. 
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PRECEDENTES VINCULANTES NO DIREITO BRASILEIRO1 

BINDINGPRECEDENTS IN BRAZILIAN LAW 

Claudio Madureira2 e Henrique de Souza Pimenta3 

RESUMO: O CPC-2015 impõe aos julgadores que, quando da prolação de 

suas decisões/sentenças/acórdãos, observem precedentes judiciais (arts. 489, 

p. 1º, VI, 926 e 927). Essa opção político-normativa suscita a necessidade de 

investigar, no plano da Ciência, o que são precedentes, com o propósito de 

fornecer subsídios para a sua adequada utilização no campo da aplicação do 

Direito. Enfim, saber o que são precedentes e, outrossim, como os precedentes 

devem ser aplicados entre nós tornaram-se questões fundamentais para o 

Direito Processual Civil Brasileiro. Meu objetivo neste artigo é procurar 

respondê-las, ou, quando menos, contribuir para que essa resposta seja dada 

pela comunidade de intérpretes, de modo a que juntos possamos descrever o 

modelo brasileiro de precedentes vinculantes. 

PALAVRAS-CHAVES: Direito Processual Civil; Precedentes; Ratio 

decidendi; Obiter dictum; Distinção; Superação 

ABSTRACT: The CPC-2015 requires  judges that when  delivering their 

decisions / rulings / judgments observe judicial precedents (arts. 489, p. 1, VI, 

926 and 927). This political-normative option raises the need to investigate, in 

terms of science, which are unprecedented, coupled with the purpose of 

providing subsidies to its proper use in the field of application of the law. 
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1 Este trabalho foi originalmente publicado no volume 7 da Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, 

sob o título “Modelo Brasileiro de Precedentes Vinculantes” (cf. MADUREIRA, Claudio.; PIMENTA, 

Henrique de Souza. Modelo Brasileiro de Precedentes Vinculantes. Revista Iberoamericana de Derecho 

Procesal, v. 7, p. 1-25, 2018), e foi concebido no contexto de pesquisa financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES (Edital nº 06/2015 – UNIVERSAL 

INDIVIDUAL), que estuda “A conciliação como meio alternativo para a resolução de controvérsias 

jurídicas envolvendo a Fazenda Pública”. 
2 Doutor em Direito pela PUC/SP, Mestre em Direito Processual pela UFES, Professor do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da UFES (Mestrado em Direito), Procurador do Estado do Espírito Santo e 

Advogado. 
3Mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), L.L.M em Direito 

Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pós-graduado em Direito Médico, Hospitalar e da 

Saúde pela Emescam e Advogado. 
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1. INTRODUÇÃO.  

O Código de Processo Civil de 2015 

confere singular importância aos 

precedentes judiciais. Em seu artigo 926 

prescreve que “os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-

la estável, íntegra e coerente”. Na 

sequência, estabelece, em seu artigo 927, 

que os julgadores devem observar, 

quando exaram suas 

decisões/sentenças/acórdãos, as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade e as suas súmulas 

vinculantes, os acórdãos proferidos em 

incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas/recursos 

repetitivos, as súmulas (“não 

vinculantes”) do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional e a orientação do 

Plenário ou Órgão Especial aos quais 

estiverem vinculados. Disso resulta a 

vinculação dos julgadores aos 

precedentes judiciais. Tamanha foi a 

importância conferida pelo legislador a 

esse dado do novo modelo de processo 

concebido pelo código de 2015, que o 

inciso VI do parágrafo 1º do seu artigo 

489 assenta que é desprovida de regular 

fundamentação a 

decisão/sentença/acórdão que “deixar de 

seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência 

de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento”. 

Essas prescrições legislativas suscitam, 

para os intérpretes, problema jurídico da 

maior relevância científica e prática, que 

consiste em investigar, em vistas das 

especificidades do modelo de 

precedentes adotado pelo Direito 

Brasileiro, o que são precedentes e, 

sobretudo, como aplicar precedentes. 

Meu objetivo neste artigo é procurar 

responder a esses questionamentos, ou, 

quando menos, contribuir para que essa 

resposta seja dada pela comunidade de 

intérpretes, de modo a que juntos 

possamos descrever o modelo brasileiro 

de precedentes vinculantes. 

2. A RECEPÇÃO DA TEORIA DOS 

PRECEDENTES PELO DIREITO 

BRASILEIRO.  

É inquestionável que a utilização de 

precedentes no campo da aplicação do 

Direito tem a potencialidade de tornar 

mais objetiva a aplicação do Direito e, 

bem assim, de induzir o convencimento 

do jurisdicionado sobre a juridicidade 

das razões apresentadas pela parte 

adversária (orientando a celebração de 

acordos) ou, ainda, da motivação da 
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decisão do Poder Judiciário que procura 

solucionar o litígio (orientando a sua 

abstenção quanto à apresentação de 

recursos no processo). Como cediço, o 

Direito aplicado aos casos concretos 

decorre da atividade cognitiva dos 

intérpretes (aplicadores), que, por sua 

vez, deve ser fundada em construções 

jurídicas embasadas no direito positivo, 

mas adequadamente temperadas no 

campo da sua aplicação. Afinal, a 

realização do Direito, conquanto parta da 

identificação e da seleção dos 

enunciados prescritivos em tese 

aplicáveis aos casos concretos, também 

abarca a interpretação desses textos 

normativos. Essa particularidade da 

aplicação do Direito, quando somada à 

constatação de que os fatos e os valores 

                                                           
4 Quanto ao particular, cf.: MADUREIRA, 

Claudio. Recasens Siches e a aplicação do 

Direito a partir da interação entre norma, fato e 

valor. Derecho y Cambio Social, v. 40, p. 1-30, 

2015. 
5 No ponto, reitero que Samuel Meira Brasil 

Júnior leciona que Ronald Dworkin foi um dos 

primeiros autores a procurar estabelecer um 

critério científico para a distinção entre as 

regras e os princípios (BRASIL JÚNIOR, 

Samuel Meira. Justiça, Direito e Processo: a 

argumentação e o direito processual de 

resultados justos. São Paulo: Atlas, 2007. p. 86-

87). O objetivo do estudo de Dworkin, segundo 

Humberto Ávila, era fazer “um ataque geral ao 

Positivismo (general attack on Positivism), 

sobretudo no que se refere ao modo aberto de 

argumentação permitido pela aplicação do que 

ele viria a definir como princípios (principles)” 

(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da 

definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 28). Ávila 

leciona que, conforme Dworkin, “as regras são 

aplicadas ao modo tudo ou nada (all-or-

nothing)”, de maneira que havendo colisão 

interferem significativamente nesse 

processo interpretativo, evidenciam que, 

conforme o caso, a norma concreta 

revelada, pode não corresponder em tudo 

e por tudo aos preceitos positivados pelo 

legislador4.  

Essas particularidades da aplicação do 

Direito de nosso tempo indicam que 

podem surgir, na casuística, 

interpretações dissonantes sobre como 

devem incidir as regras e princípios5 que 

compõem o ordenamento. Por sua vez, 

essa possibilidade de dissonância na 

intepretação do Direito amplifica as 

chances de que as pessoas divirjam entre 

si sobre a configuração de suas posições 

entre elas, uma delas deve ser considerada 

inválida, ao passo que os princípios “não 

determinam absolutamente a decisão, mas 

somente contêm fundamentos, os quais devem 

ser conjugados com outros fundamentos 

provenientes de outros princípios” (ÁVILA, 

Humberto. Teoria dos princípios: da definição 

à aplicação dos princípios jurídicos, cit., p. 28). 

Samuel Brasil também refere, em sua obra, ao 

magistério de Robert Alexy, pondo em 

destaque a circunstância de esse professor 

alemão haver qualificado os princípios como 

“mandamentos de otimização 

(Optimierungsgebote)” (BRASIL JÚNIOR, 

Samuel Meira. Justiça, Direito e Processo: a 

argumentação e o direito processual de 

resultados justos, cit., p. 87), proposição teórica 

que atende ao reclame de conferir maior 

objetividade à aplicação desse novo direito, 

mais flexível ou, talvez, mais “suave” (cf. 

ZAGREBELSKY, Gustavo. Il Diritto Mitte – 

Legge, Diritti, Giustizia. Nuova edizione. 

Torino: Einaudi, 1992), que é característico de 

nosso tempo. 
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jurídicas em relação às posições 

sustentadas por seus adversários6. 

Pode acontecer, a título de exemplo, de 

um trabalhador considerar que tem 

direito subjetivo a obter uma 

aposentadoria, e de o INSS entender que 

ele não faz jus ao benefício. 

Suponhamos, então, que esse 

trabalhador afirme e demonstre que 

exerceu atividades laborais pelo período 

que a lei exige para a obtenção da 

aposentadoria, e que o órgão 

previdenciário não questione essa 

afirmação, fundando o indeferimento do 

benefício na observação de que o que se 

postula é uma aposentadoria por tempo 

de contribuição, que não seria devida 

porque uma das empresas a quem o 

trabalhador se vinculou ao longo dos 

anos não recolheu contribuições à 

previdência social. A isso o trabalhador 

objeta, prosseguindo na construção do 

exemplo, que não tinha meios de 

fiscalizar o recolhimento de 

contribuições previdenciárias pela 

empresa, porque era simples empregado, 

que inclusive poderia vir a ser demitido 

se procurasse se imiscuir nessas 

questões; com o que conclui que é 

responsabilidade do INSS (e não dos 

                                                           
6 Sobre a argumentação que se segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 

processo civil brasileiro: o processo civil do 

empregados) cobrar das empresas as 

contribuições que considera devidas; o 

que torna injusta, sob o seu ponto de 

vista, a negativa de cobertura 

previdenciária fundada tão somente na 

inércia do empregador em efetivar os 

referidos pagamentos. 

Pronto! Está configurada a contenda, que 

muito provavelmente será conduzida ao 

Poder Judiciário, vez que, dada a 

conformação das razões apresentadas 

por uma e outra parte, é factível que o 

trabalhador não logre solucionar o 

problema na esfera administrativa, e que 

por isso demande a sua solução aos 

órgãos jurisdicionais. Também 

previsível que os contendores desejem 

levar às últimas consequências a 

discussão judicial do tema, conduzindo-

a, se possível, ao Superior Tribunal de 

Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. 

Ter-se-á, então, mantidas essas 

condições, típica contenda alimentada 

pela litigiosidade processual, que não se 

funda, é importante que se registre, na 

intransigência ou na má-fé dos 

contendores, mas na circunstância, 

oportunamente assinalada por Chaïm 

Perelman, de os campos opostos não 

terem a mesma concepção de justiça, que 

formalismo-valorativo. Belo Horizonte: Fórum, 

2017 (no prelo). Tópico 3.2 do Capítulo 3. 
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resulta da compreensão, igualmente 

manifestada pelo filósofo, de que a 

justiça “é também uma noção confusa”7. 

Porém, no curso desse dissídio 

hipotético, os contendores terão a 

oportunidade de verificar que resta 

consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento segundo o qual o 

segurado empregado não tem a 

obrigação de fiscalizar o recolhimento de 

contribuições previdenciárias pelo 

empregador, e por isso não pode ser 

penalizado com o indeferimento do 

benefício8. Isso significa dizer que o 

trabalhador, se conseguir conduzir o 

processo à Corte Superior de Justiça, 

mediante a interposição de recursos, 

poderá vir a obter do Poder Judiciário o 

benefício pretendido. 

A questão que se coloca, nesse contexto, 

é se os juízes e tribunais não estariam 

vinculados a esse posicionamento 

firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça em uniformização da 

jurisprudência relativa à aplicação da lei 

                                                           
7 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Tradução 

de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 

2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 146. 
8 Com se verifica, a título de exemplo, do 

seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. 

SEGURADO-EMPREGADO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 

OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. 1. Nos 

termos do art. 142 do Decreto n.º 77.077/76, do 

art. 139 do Decreto n.º 89.312/84 e do art. 30 da 

Lei n.º 8.212/91, o recolhimento das 

previdenciária. Ou, num plano mais 

geral, se seria justo e adequado exigir do 

jurisdicionado que aguarde prolação 

dessa decisão em grau de recurso. 

Na pendência de uma resposta normativa 

para semelhante questionamento (que 

somente foi consolidada de forma efetiva 

por ocasião da edição do código de 2015) 

os aplicadores do Direito passaram a 

seguir, intuitivamente, precedentes 

firmados pelo Supremo Tribunal Federal 

no que se refere à aplicação da 

Constituição e aqueles lavrados pelo 

Superior Tribunal de Justiça no contexto 

da uniformização da jurisprudência 

quanto à aplicação do direito 

infraconstitucional. Aproveitando essa 

experiência, o legislador, com o 

propósito de imprimir maior celeridade 

ao desfecho dos processos, passou a 

conceber, ainda na vigência do código de 

1973, dispositivos que encartam opção 

político-normativa por dotar o direto 

pátrio de mecanismos habilitam seus 

intérpretes/aplicadores a ampliar a 

contribuições previdenciárias do segurado-

empregado cabe ao empregador, não podendo 

aquele ser penalizado pela desídia deste, que 

não cumpriu as obrigações que lhe eram 

imputadas. 2. Recurso especial não conhecido” 

(STJ. Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 

566405. Processo: 200300776563 UF: MG 

Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data da 

decisão: 18/11/2003 Documento: 

STJ000521388. Fonte DJ DATA:15/12/2003 

PÁGINA:394. Relator(a)  LAURITA VAZ) 

(destaques pessoais). 
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eficácia dos precedentes judiciais, 

tornando-os vinculantes ou, quando 

menos, sumamente importantes para 

aplicação do Direito9. Tal se infere da 

previsão, pelo código de 1973, como 

forma de conferir maior celeridade à 

resolução das contendas, da 

possibilidade de julgamento dos 

processos por seus Relatores nos 

Tribunais (art. 557 e p. 1º-A), da 

sentença de improcedência liminar (art. 

285-A) e da sistemática de julgamento de 

recursos repetitivos (arts. 543-A, 543-B 

e 543-C), todas ancoradas na premissa 

segundo a qual o Direito deve ser 

aplicado com base em precedentes 

firmados pelos Tribunais. 

Essas disposições legislativas, 

encartadas no código de 1973, foram 

integralmente incorporadas ao texto do 

código de 2015. Com efeito, esse novo 

código manteve a sistemática de 

julgamento de recursos repetitivos 

inaugurada pelo código de 1973 (art. 

1.035, pp. 5º e 8º, art. 1.036 e p. 1º, art. 

1.039 e p. único, art. 1.040, I e art. 1.041 

e pp. 1º e 2º). Também resta contemplada 

nesse novo regramento processual a 

                                                           
9 A propósito, cf.: (DIDIER JÚNIOR, Fredie; 

BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de direito processo civil, v. 2. Salvador: 

Juspodivm, 2008. p. 348-349) e 

(MADUREIRA, Claudio. Direito, processo e 

justiça: o processo como mediador adequado 

entre o direito e a justiça. Salvador: Juspodivm, 

possibilidade de julgamento dos 

processos por seus Relatores nos 

Tribunais, como forma de conferir 

celeridade à sua resolução, desde que 

essas decisões monocráticas tenham por 

fundamento a jurisprudência dominante 

dos Tribunais de Cúpula, inclusive do 

Supremo Tribunal Federal (art. 932, IV e 

V e art. 1.011, I); além da sentença de 

improcedência liminar, que se reporta, 

na novatio legis, diretamente aos 

precedentes do Excelso Pretório 

(questões constitucionais), dos demais 

Tribunais de Cúpula (uniformização da 

jurisprudência acerca da aplicação do 

direito infraconstitucional) ou dos 

Tribunais de Segunda Instância a que se 

encontram vinculados os juízes que as 

prolatarem (direito local) (art. 332). 

Tal não bastasse, Emenda Constitucional 

nº 45 cuidou integrar ao texto da 

Constituição da República, ainda na 

vigência do código de 1973, o seu artigo 

103-A, que autoriza ao Supremo 

Tribunal Federal aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na Imprensa 

Oficial, terá efeito vinculante em relação 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e 

2014. p. 252-253). Sobre a recepção da teoria 

dos precedentes pelo ordenamento jurídico-

positivo brasileiro, ler também: MARINONI, 

Luiz Guilherme; e MITIDIERO, Daniel. 

Repercussão geral no recurso extraordinário. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
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à Administração Pública. Por disposição 

constitucional expressa, essa súmula 

vinculante tem por objeto a validade, 

interpretação e eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja 

controvérsia atual entre órgãos 

judiciários, ou entre esses e a 

Administração Pública, e que acarrete 

grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre 

questão idêntica (art. 103-A, p. 1º). 

Acerca dela, o Poder Constituinte 

reformador teve o cuidado de destacar, 

no corpo da mesma Emenda 

Constitucional, que do ato 

administrativo ou da decisão judicial que 

contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá 

reclamação10 ao Supremo Tribunal 

Federal, que, julgando-a procedente, 

anulará o ato administrativo ou cassará a 

decisão judicial reclamada, e 

determinará que outra seja proferida com 

ou sem a aplicação do verbete (art. 103-

A, p. 3º). 

Essa opção do legislador brasileiro pela 

ampliação do espectro da incidência da 

vinculatividade das decisões proferidas 

                                                           
10 Ação judicial concebida para coibir a 

inobservância a precedentes da Suprema Corte. 

Quanto a isso, cf. o disposto na alínea “l” do 

inciso I do artigo 102-A da Carta da República. 
11 Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo 

Constitucional: o modelo Constitucional do 

Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2007. p. 50. 

pela Suprema Corte em controle difuso 

de constitucionalidade, assim como 

daquelas proferidas pelo Superior 

Tribunal de Justiça no que se refere à 

unificação pretoriana acerca da 

interpretação e aplicação do Direito 

pátrio, denota a recepção pelo Direito 

brasileiro do princípio do stare decisis11. 

Na precisa definição de Mauro 

Cappelletti, esse princípio “opera de 

modo tal que o julgamento de 

inconstitucionalidade da lei acaba, 

indiretamente, por assumir uma 

verdadeira eficácia erga omnes”, e por 

isso não se limita “a trazer consigo o 

puro e simples efeito da não aplicação da 

lei a um caso concreto, com 

possibilidade, no entanto, de que em 

outros casos a lei seja, ao invés, de novo 

aplicada”12. Segundo Cappelletti, por 

força desse princípio, “uma vez não 

aplicada pela Supreme Court por 

inconstitucionalidade, uma lei 

americana, embora permanecendo ‘on 

the blocks’, é tornada ‘a dead law’, uma 

lei morta”13. Hermes Zaneti Júnior, por 

sua vez, leciona que o “stare decisis é 

uma expressão latina que significa, 

12 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial 

de constitucionalidade das leis no direito 

comparado. Tradução de Aroldo Plínio 

Gonçalves. 2ª ed. Porto Alegre: SAFE, 1992. p. 

81-82. 
13 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial 

de constitucionalidade das leis no direito 

comparado, cit., p. 82. 
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literalmente, ‘concordar com ou aderir a 

casos já decididos’”, e acrescenta que 

“em direito esta expressão está ligada ao 

respeito dos próprios tribunais aos casos-

precedentes”, num contexto em que, 

“quando um tribunal estabelece uma 

regra de direito aplicável a certos 

conjuntos de fatos considerados 

relevantes do ponto de vista jurídico, tal 

regra deverá ser seguida e aplicada em 

todos os casos futuros em que se 

identifiquem fatos ou circunstâncias 

similares”14. Conforme Zaneti, “a prática 

judicial do stare decisis conduz aos 

precedentes judiciais, o que significa que 

as decisões dos tribunais adquirem um 

valor normativo de precedentes para os 

casos-futuros em que sejam identificadas 

as mesmas circunstâncias de fato e de 

direito”15. Nesse mesmo sentido se 

posicionam Fredie Didier Júnior, Paula 

Sarno Braga e Rafael Oliveira, que 

                                                           
14 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 

p. 310-311. 
15 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 312. Zaneti observa que 

“stare decisis e precedentes são 

costumeiramente utilizados como sinônimos 

em razão do seu sentido muito próximo”, 

advertindo, entretanto, que “não se equivalem, 

da mesma forma que o stare decisis não 

equivale ao common law”, pois o que ocorre é 

que “o princípio do stare decisis assegura um 

predicado - a estabilidade - para as decisões do 

tribunal, sendo especialmente voltado para as 

próprias cortes que estabelecem o precedente, 

observam, em doutrina, que o stare 

decisis se assenta na compreensão de que 

“o precedente judicial, sobretudo aquele 

emanado de Corte Superior, é dotado de 

eficácia vinculante não só para a própria 

Corte como para os juízos que lhe são 

hierarquicamente inferiores”16; e 

aludem, na sequência de sua obra, à 

“indiscutível força persuasiva que têm os 

precedentes judiciais na solução de casos 

concretos”, notadamente em vista da 

“crescente força vinculativa que lhes 

vem dando o legislador brasileiro”17. 

3. ESPECIFICIDADES DO 

MODELO DE PRECEDENTES 

ADOTADO PELO DIREITO 

BRASILEIRO.  

Expostos, nesses termos, os dispositivos 

legais e constitucionais que orientam a 

conclusão de que a teoria dos 

precedentes foi recepcionada pelo 

forçando o cotejo racional das decisões dos 

casos-precedentes com os casos-atuais”, 

enquanto que “os precedentes judiciais [...] 

identificam-se mais com o processo seguido 

pelos tribunais como resultado do stare decisis, 

atingindo igualmente os tribunais e juízes de 

hierarquia inferior, os quais devem aplicar o 

conteúdo dos precedentes independentemente 

de suas razões” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O 

valor vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 313). 
16 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2., cit., p. 348. 
17 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2., cit., p. 348-349. 
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Direito Brasileiro, cumpre, então, 

descrever o nosso modelo de 

precedentes18. Com esse objetivo, parto 

da construção teórica desenvolvida por 

Hermes Zaneti Júnior na obra “O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes”19, que encerra versão 

comercial da Tese de Doutorado 

desenvolvida por Zaneti sob orientação 

de Luigi Ferrajoli e apresentada com 

sucesso à Università di Roma, seja pela 

relevância e profundidade das suas 

considerações sobre o tema, seja pelo seu 

pioneirismo em dedicar-se, com a 

profundidade que o assunto requer, à 

compreensão do modelo brasileiro 

precedentes. 

3.1. Vinculação horizontal e vertical 

dos precedentes.  

Quando discorre sobre o modelo 

brasileiro de precedentes, Zaneti dispõe 

tratar-se de “um modelo de corte 

suprema, cortes de vértice, que tem a 

                                                           
18 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 

processo civil brasileiro: o processo civil do 

formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3 do 

Capítulo 3. 
19 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit. 
20 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 21. 

função de dar estabilidade interpretativa 

ao direito”, num contexto em que “estas 

cortes são, antes de tudo, vinculadas aos 

próprios precedentes, para somente 

depois vincularem os juízes e tribunais 

hierarquicamente inferiores”20. Nisso 

reside a distinção, proposta por Zaneti, 

entre a vinculação horizontal e a 

vinculação vertical dos precedentes21. 

A vinculação horizontal se relaciona à 

imposição normativa a que os Tribunais 

uniformizem a sua jurisprudência e que a 

mantenham estável, expressada no caput 

do artigo 926 do código de 2015, que 

“significa dizer que os tribunais deverão 

aplicar seus próprios precedentes, tendo 

um ônus argumentativo agravado em 

caso de modificação”22. Assim, “a 

vinculação horizontal atinge o próprio 

tribunal que estabeleceu o precedente”23.  

A vinculação vertical, por sua vez, 

“atinge os tribunais e juízes 

21 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 

processo civil brasileiro: o processo civil do 

formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.1 do 

Capítulo 3. 
22 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 353-354. 
23 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 354. 
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hierarquicamente vinculados”24, e se 

encontra positivada no artigo 927 do 

novo código, que estabelece, 

textualmente, que os juízes e tribunais 

devem observar as decisões proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de 

constitucionalidade, as suas súmulas 

vinculantes, os acórdãos proferidos em 

incidentes de assunção de competência e 

de resolução de demandas repetitivas, 

aqueles exarados no contexto do 

julgamento de demandas/recursos 

repetitivos pelo Excelso Pretório e pelo 

Superior Tribunal de Justiça, as súmulas 

por eles editadas em matéria 

constitucional (STF) e 

infraconstitucional (STJ) e a orientação 

do plenário ou do órgão Especial dos 

Tribunais aos quais estiverem 

vinculados. Comentando o dispositivo, 

Zaneti observa que o legislador 

processual estabeleceu “uma hierarquia 

                                                           
24 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 354. 
25 Assim como os demais Tribunais de Cúpula 

em suas respectivas áreas de atuação. 
26 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 354. 
27 Essa distinção entre os níveis de 

vinculatividade entre as decisões proferidas 

pelos Tribunais de Cúpula e pelas Cortes de 

Apelação também é depreendida no Direito 

norte-americano; conforme expressa Zaneti 

nesta outra passagem doutrinária: “[...] É 

importante perceber que todas as decisões nos 

Estados Unidos da América do Norte formam 

entre as Cortes Supremas brasileiras”, 

conferindo vinculatividade plena às 

decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal em matéria 

constitucional e àquelas prolatadas pelo 

Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional25, que precisam ser 

respeitadas por todos os juízes e 

tribunais, e concebeu, ainda, uma 

vinculatividade mais restrita às decisões 

dos Tribunais de Segunda Instância, 

esclarecendo, quanto ao particular, que 

os juízes e tribunais somente estarão 

obrigados a observar a orientação do 

plenário ou órgão especial a que 

estiverem vinculados26-27. Portanto, nos 

precisos termos da lei processual 

brasileira, (i) vinculam todos os juízes e 

Tribunais (i.1) “as decisões do Supremo 

Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade” 

(art. 927, I), (i.2) “os enunciados de 

súmula vinculantes” (art. 927, II), (i.3) 

precedentes vinculantes apenas para os 

tribunais e juízes vinculados hierarquicamente 

sob a mesma jurisdição, ou seja, juízes e 

tribunais da mesma estrutura judicial. Por 

exemplo, nos Estados Unidos, as decisões do 

Fifth Circuit of Appels são válidas como 

precedentes apenas nos Estados dentro da 

jurisdição territorial da corte (Texas, Lousiana 

e Mississipi). Da mesma forma, as decisões da 

Corte Suprema da Flórida são precedentes 

apenas para os casos decididos pelas cortes da 

Flórida. Por outro lado, as decisões da Suprema 

Corte do Estados Unidos (U.S. Supreme Court) 

são precedentes para todas as cortes 

americanas” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O 

valor vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 314). 
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“os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial 

repetitivos” (art. 927, III), (i.4) “os 

enunciados das súmulas do Supremo 

Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de 

Justiça em matéria infraconstitucional” 

(art. 927, IV) e (i.5) às demais decisões 

proferidas pelo plenário ou órgão 

especial desses Tribunais de Cúpula (art. 

927, V), às quais todos os integrantes do 

Poder Judiciário se encontram 

hierarquicamente subordinados28; 

enquanto que (ii) “a orientação do 

plenário ou do órgão especial” dos 

Tribunais de Segunda Instância apenas 

pode ser opostas aos magistrados (juízes 

e desembargadores) que a eles 

“estiverem vinculados” (art. 927, V). 

3.2. Quais decisões vinculam e quais 

não vinculam?  

Uma leitura isolada do artigo 927 do 

código de 2015 poderia conduzir à 

interpretação no sentido de que as 

decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior 

                                                           
28 Refiro-me, no ponto, a uma subordinação 

decisória, e não administrativa. O que com isso 

quero dizer é que as decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal quando interpreta a 

Constituição e aquelas proferidas pelo Superior 

Tribunal de Justiça no contexto da 

Tribunal de Justiça em suas respectivas 

áreas de atuação mas que não se 

enquadrarem nas hipóteses descritas em 

seus incisos I, II, III, IV e V não 

vinculariam juízes e tribunais e, talvez, 

que não constituiriam precedentes29. 

Afinal, no ponto, o legislador apenas 

referiu, no que se refere à Suprema 

Corte, às decisões por ela proferidas em 

controle concentrado de 

constitucionalidade (art. 927, I) e em 

incidentes de assunção de competência 

ou em julgamento de demandas/recursos 

repetitivos (art. 927, I), bem como às 

suas súmulas vinculantes (art. 927, II) e 

não vinculantes (art. 927, IV), e, no que 

concerne à Corte Superior de Justiça, às 

decisões por ela proferidas em incidentes 

de assunção de competência ou em 

julgamento de demandas/recursos 

repetitivos e às suas súmulas não 

vinculantes (art. 927, IV). Todavia, não 

há sentido em supor que um regime 

jurídico que admite que precedentes 

firmados a partir de decisões proferidas 

pelos Tribunais de Segunda Instância, 

mesmo quando não proferidas em 

incidentes de assunção de competência, 

em julgamento de demandas/recursos 

uniformização da aplicação do direito nacional 

orientam a atuação de todos os magistrados. 
29 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 

processo civil brasileiro: o processo civil do 

formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.2 do 

Capítulo 3. 
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repetitivos ou encartadas em suas 

súmulas (art. 927, V), devam ser 

adotados pelos magistrados a eles 

vinculados não contemple a 

vinculatividade das decisões de mesmo 

conteúdo proferidas pelos Tribunais de 

Cúpula30. A propósito, recobro a 

observação de Zaneti, anteriormente 

expressada, quanto a caracterizar-se o 

modelo de precedentes adotado pelo 

código de 2015 como “um modelo de 

corte suprema, cortes de vértice, que tem 

a função de dar estabilidade 

interpretativa ao direito”31. 

Esse problema é solucionado por 

interpretação capaz de compatibilizar o 

texto inciso V do artigo 927 do código de 

2015 à imposição constitucional a que o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça funcionem, em nosso 

regime jurídico, como Cortes 

uniformizadoras da aplicação e 

interpretação do Direito; que decorre, 

entre outras coisas, da circunstância de o 

constituinte haver concebido recursos 

excepcionais que desafiam acórdãos que 

apliquem/contrariem a Constituição 

                                                           
30 Até porque, como destaca Zaneti, em 

referência ao modelo norte-americano, “os 

precedentes mais fortemente vinculantes nos 

Estados Unidos são aqueles formados pela U.S. 

Supreme Court”, contexto em que, “decidindo 

a Suprema Corte, todas as demais devem 

obediência à corte de hierarquia institucional 

superior”, do que resulta “que, embora qualquer 

corte possa fixar um precedente, uma vez 

determinada a matéria pela Corte Suprema, 

(recurso extraordinário, direcionado ao 

STF, retratado no inciso III do artigo 

102) e o direito infraconstitucional 

aplicável a todo o país (recurso especial, 

direcionado ao STJ, disciplinado pelo 

inciso III do artigo 105). Essa relevante 

função conferida pela Constituição a 

esses Tribunais de Cúpula orienta que 

seus entendimentos sejam observados 

por todos os juízes e Tribunais de 

Segunda Instância, sob pena e risco de 

que se verifique, nos casos concretos em 

que os processos se encerram sem chegar 

ao Supremo Tribunal Federal e/ou ao 

Superior Tribunal de Justiça, decisões 

dissonantes com esses seus 

posicionamentos uniformizadores. Está 

claro, então, que o que o legislador 

estabeleceu no inciso V do artigo 927 do 

novo código, quando impôs aos 

julgadores que observassem “a 

orientação do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados” 

foi que as decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça no contexto 

dessa atividade interpretativa 

todos os juízes e tribunais estarão vinculados ao 

precedente” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O 

valor vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 317). 
31 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 21. 
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uniformizadora vinculam todo e 

qualquer integrante do Poder Judiciário, 

enquanto que aquelas proferidas pelos 

plenários/órgãos especiais dos Tribunais 

de Segunda Instância vinculam tão 

somente os magistrados que se situam na 

sua estrutura hierárquica. 

Essa constatação remete a um outro 

problema. É que os Tribunais de Cúpula 

podem manter turmas/câmaras/sessões 

especializadas para julgamento de 

matérias específicas (direito 

administrativo, direito previdenciário, 

etc.), que culminam por enfrentar 

questões constitucionais e de direito 

nacional que muitas vezes não chegam a 

ser conduzidas aos seus plenários/órgãos 

especiais. 

Com o propósito de solucioná-lo, 

reporto-me à classificação proposta por 

Zaneti para as decisões proferidas pelos 

Tribunais Brasileiros, que podem se 

apresentar, ora como precedentes, ora 

como simples jurisprudência 

persuasiva. Zaneti propõe que “os 

chamados ‘precedentes persuasivos’ ou 

‘de facto’” devam ser “desconsiderados 

como precedentes, sendo agregados a 

uma categoria por ele denominada 

                                                           
32 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 21. 

‘jurisprudência persuasiva’”; opção 

teórica adotada “justamente para marcar 

fortemente a passagem de um modelo de 

‘jurisprudência’” (em que as decisões 

não vinculam, embora o seu conteúdo 

possa produzir certo grau de 

convencimento) “para um modelo de 

‘precedentes’” (que vinculam 

independentemente de o julgador 

considerar suas razões boas ou ruins)32. 

Ao lado da denominada jurisprudência 

persuasiva, Zaneti refere a existência (i) 

de precedentes normativos vinculantes, 

(ii) de precedentes normativos 

formalmente vinculantes e (iii) de 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes33. 

Os precedentes normativos formalmente 

vinculantes e os precedentes normativos 

formalmente vinculantes fortes são 

aqueles que resultam do artigo 927 do 

código de 2015. Em ambos “a 

vinculatividade é compreendida a partir 

do ônus argumentativo previsto em lei”, 

que “reforça a presunção a favor dos 

precedentes através da obrigatoriedade 

legal de seguir os próprios precedentes 

(vinculação horizontal) e os precedentes 

das cortes hierarquicamente superiores 

33 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 21. 
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(vinculação vertical)”34. A diferença 

entre eles é que os primeiros 

(precedentes normativos formalmente 

vinculantes) “possibilitam a impugnação 

por via recursal das decisões que não 

seguirem o precedente, com base na não 

observância”35, enquanto que os outros 

(precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes) “possibilitam a 

impugnação por via recursal (via 

ordinária)” e também “por via autônoma 

diretamente nos tribunais superiores per 

saltum (via extraordinária)”36, por 

exemplo, por meio da apresentação de 

reclamação por descumprimento de 

súmula vinculante37. Conforme Zaneti, 

“no Brasil, atualmente as decisões 

fortemente vinculantes são as 

cristalizadas em súmulas vinculantes e as 

decorrentes de ações de controle de 

constitucionalidade concentrado”38 

(precedentes normativos vinculantes 

fortes); as demais decisões referidas no 

artigo 927 do novo código (decisões 

proferidas pelo STF e STJ em incidentes 

de assunção de competência e de 

                                                           
34 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 325-326. 
35 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 325. 
36 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 326. 

resolução de demandas repetitivas, 

decisões exaradas por esses Tribunais de 

Cúpula no contexto do julgamento de 

recursos repetitivos, súmulas não 

vinculantes por eles editadas e decisões 

adotadas por seu plenário/órgão 

especial) formam precedentes 

normativos vinculantes. 

Contudo, esses não são os únicos 

precedentes adotados pelo Direito 

Brasileiro. Há, ainda, a terceira via 

destacada na classificação de Zaneti, que 

comporta os chamados precedentes 

normativos vinculantes, cuja 

vinculatividade não resulta de taxativa 

imposição normativa, mas da 

circunstância de o ordenamento jurídico 

reconhecer “o papel de cortes supremas 

às cortes de vértice” e de levar “a sério 

os seus tribunais e suas decisões”, o que 

configura “uma ‘presunção a favor do 

precedente’, de cunho normativo, muito 

embora não conte com uma previsão 

formal (legal) de vinculatividade 

expressa e explícita dos textos legais”39. 

37 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 354-355. 
38 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 317. 
39 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 325. 
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Afinal, é “sinal de maturidade jurídica o 

ordenamento levar em consideração os 

precedentes de outras cortes em casos 

análogos”40. 

Zaneti defendia a adoção da teoria dos 

precedentes pelo Direito Brasileiro ainda 

antes da edição do código de 201541. 

Porém, em suas próprias palavras, “o 

Brasil apresentava até o advento do 

Código de Processo Civil de 2015 um 

modelo fraco de precedentes judiciais”, 

pois “muito embora em alguns casos 

houvesse vinculatividade (ex.: súmulas 

vinculantes) não havia uma regra geral 

de stare decisis e a recepção do modelo 

de stare decisis tinha sido até o presente 

momento apenas uma recepção parcial e 

mitigada”42. Havia, então, “uma 

ideologia que, do ponto de vista cultural 

e normativo, compreendia os 

precedentes como instrumentos fracos 

de persuasão e não como normas 

vinculantes de nosso sistema”, num 

contexto em que “a teoria das fontes 

                                                           
40 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 324. 
41 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo 

Constitucional: o modelo constitucional do 

processo civil brasileiro, cit., p. 50. Nesse 

mesmo sentido se posicionaram Fredie Didier 

Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, 

quando acenaram, a partir do tratamento 

constitucional conferido à matéria e dos 

dispositivos do código de 1973 que dispunham 

sobre a utilização dos entendimentos firmados 

pelos Tribunais como parâmetro para a 

resolução de casos futuros, à “indiscutível força 

reconhecia aos precedentes um papel de 

fontes secundárias e a prática judicial 

lhes emprestava o caráter de argumentos 

de reforço, muitas vezes relevantes, mas 

não vinculantes em relação às decisões 

dos casos-atuais”43.  

Esse quadro se modificou com a edição 

do código de 2015, quer porque o seu 

artigo 927 vincula os juízes e tribunais ao 

cumprimento de determinados 

precedentes (precedentes normativos 

formalmente vinculantes e precedentes 

normativos formalmente vinculantes 

fortes), quer porque o inciso VI do 

parágrafo 1º de seu artigo 489 a eles 

impõe seguir os precedentes invocados 

pelas partes em suas manifestações no 

processo; aqui incluídos não apenas os 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes e os precedentes normativos 

formalmente vinculantes fortes, mas 

também os chamados precedentes 

persuasiva que têm os precedentes judiciais na 

solução de casos concretos”, notadamente em 

vista da “crescente força vinculativa que lhes 

vem dando o legislador brasileiro” (DIDIER 

JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 

OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processo 

civil, v. 2., cit., p. 348-349). 
42 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 357. 
43 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 357. 



 

 CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020) – janeiro – julho                                                     29 
 

normativos vinculantes44, contexto em 

que se inserem as decisões 

uniformizadoras proferidas pelas 

turmas/câmaras/sessões especializadas 

dos Tribunais de Cúpula45. A ser de outro 

modo, não restaria atendido, no campo 

da aplicação do Direito, o comando do 

inciso IV do parágrafo 1º do mesmo 

artigo 489, que impõe aos julgadores 

“enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador”. Disso resulta que, no novo 

regime processual, todas as decisões 

proferidas pelos Tribunais Brasileiros 

podem vir a vincular juízes e tribunais 

que a eles estejam hierarquicamente 

subordinados; desde que, 

evidentemente, assumam a forma de 

precedentes. 

3.3. O que são precedentes?  

Mas o que seria, então, um precedente46? 

Espero haver demonstrado que não 

somente as decisões referidas no artigo 

                                                           
44 A diferença entre eles, no que concerne ao grau 

de vinculação jurídica, “é a obrigatoriedade 

formal de levar os casos-precedentes em 

consideração”; ressalvada, evidentemente, a 

existência de distinção ou a superação do 

entendimento, que afastam a vinculatividade de 

todos eles (dos precedentes normativos 

formalmente vinculantes, dos precedentes 

normativos formalmente vinculantes fortes e 

dos precedentes normativos vinculantes); muito 

embora quanto aos precedentes normativos 

formalmente vinculantes e aos precedentes 

normativos formalmente vinculantes fortes não 

se admita “a superação (orverruling) do caso-

927 do código de 2015 (qualificadas por 

Zaneti como precedentes normativos 

formalmente vinculantes e precedentes 

normativos formalmente vinculantes 

fortes) devem ser qualificadas como tal, 

precisamente porque, ao lado desses 

precedentes cuja vinculatividade decorre 

de taxativa previsão legal, existem, 

ainda, os chamados precedentes 

normativos vinculantes. Fincada essa 

premissa, torna-se relevante distinguir as 

decisões jurisdicionais que formam 

precedentes (e entre eles os precedentes 

normativos vinculantes) daquelas que 

corporificam simples jurisprudência 

persuasiva. 

Zaneti leciona que os precedentes 

“consistem no resultado da densificação 

de normas estabelecidas a partir da 

compreensão de um caso e suas 

circunstâncias fáticas e jurídicas”, 

dispondo, a propósito, que “no momento 

da aplicação deste caso-precedente, 

analisado no caso-atual, se extrai a ratio 

precedente pelo órgão de hierarquia inferior” e 

sem embargo desses últimos (precedentes 

normativos formalmente vinculantes fortes) 

exigirem quórum qualificado para a sua 

superação (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 325-326). 
45 Retomarei esse ponto no tópico subsequente. 
46 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 

processo civil brasileiro: o processo civil do 

formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.3 do 

Capítulo 3. 
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decidendi ou holding como o core do 

precedente”47. O precedente é, então, 

“solução jurídica explicitada 

argumentativamente pelo intérprete a 

partir da unidade fático-jurídica do caso-

precedente (material facts somados à 

solução dada para o caso) com o caso-

atual”48.  

Posto isso, deve estar claro que o 

precedente não se confunde com a 

jurisprudência, seja porque não traduz 

tendências do Tribunal, mas a sua 

própria decisão (ou decisões) a respeito 

da matéria, seja porque obriga o próprio 

Tribunal que decidiu, que é responsável, 

como as cortes inferiores, por sua 

manutenção e estabilidade49. Também os 

distinguem a circunstância de os 

precedentes poderem “ser identificados a 

partir de apenas uma decisão, mesmo 

que possam ser compreendidos à luz de 

uma série de decisões, cadeia de 

precedentes, bastando um leading case 

que modifique ou crie uma nova tese 

jurídica para formar um precedente”, 

enquanto que a formação da 

                                                           
47 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 304. 
48 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 305-306. 
49 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

jurisprudência pressupõe “decisões 

reiteradas dos Tribunais”50. 

Porém, essas notas distintivas, embora 

relevantes para a compreensão do 

problema, não possibilitam por si só a 

precisa definição, nos casos concretos, 

sobre se determinada decisão judicial 

encerra precedente ou se ela se apresenta 

como julgado representativo de 

jurisprudência persuasiva. Essa 

definição somente pode ser feita quando 

se tem em vista que os precedentes têm 

função normativa. Conforme Zaneti, 

“não será precedente a decisão que 

aplicar lei ao objeto de controvérsia”, 

limitando-se, assim, “a indicar a 

subsunção de fatos ao texto legal, sem 

apresentar conteúdo interpretativo 

relevante para o caso-atual e para casos-

futuros”, isto é, “que apenas refletir a 

interpretação dada a uma norma legal 

vinculativa pela própria força da lei”, 

hipótese em que o cumprimento da regra 

“não depende da força do precedente 

para ser vinculativa”, mas resulta, em 

rigor, da própria norma abstrata 

aplicada51. De igual modo, não constitui 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 306-307. 
50 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 308. 
51 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 309. 
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precedente a decisão que cita decisão 

anterior, mas “sem fazer qualquer 

especificação nova ao caso”, contexto 

em que a vinculação decorrerá “do 

precedente anterior, do caso-precedente, 

e não da situação presente no caso-

atual”52. Assim, somente será precedente 

“a decisão que resultar efeitos jurídicos 

normativos para os casos futuros”53, ou 

que constituir “acréscimos (ou glosas) 

aos textos legais relevantes para a 

solução de questões jurídicas”54. 

Nesse âmbito se inserem as decisões com 

essas características proferidas pelos 

plenários/órgãos especiais do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça (que são precedentes 

normativos formalmente vinculantes, 

por aplicação do inciso V do artigo 927 

do código de 2015), bem como aquelas 

prolatadas por suas 

turmas/câmaras/sessões especializadas 

(precedentes normativos vinculantes). 

                                                           
52 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 309. 
53 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 309. 
54 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 310 
55 No ponto, recobro que a instituição de 

câmaras/turmas/sessões especializadas pode 

fazer com que algumas matérias não cheguem 

aos plenários/órgãos especiais dos Tribunais de 

Como as primeiras (decisões dos 

plenários/órgãos especiais), essas 

decisões advindas das suas 

turmas/câmaras/sessões especializadas 

não representam apenas uma tendência 

decisória desses Tribunais de Cúpula, 

mas seu particular entendimento sobre 

questões específicas55, e por isso 

obrigam os seus integrantes56 e os 

demais membros do Poder Judiciário57, 

que, pelas razões dantes expostos, a eles 

se encontram vinculados. 

Semelhante status não pode ser 

conferido, pelo menos conceitualmente, 

às decisões exaradas pelas 

turmas/câmaras/sessões que não se 

dedicam a definir, em substituição aos 

seus plenários/órgãos especiais, como 

deve ser aplicado o Direito a 

determinados campos da seara jurídica, 

pois quanto a elas poderá haver 

divergência de posicionamentos dentro 

do próprio Tribunal, o que lhes confere a 

Cúpula, num contexto em que essas 

câmaras/turmas/sessões especializadas dão a 

última palavra em interpretação constitucional 

e/ou na uniformização da aplicação do Direito 

nacional.  
56 Os Tribunais de Cúpulas são responsáveis, 

como os outros Tribunais, pela manutenção e 

estabilidade dos seus julgamentos. Afinal, nos 

precisos termos da lei processual, “os tribunais 

devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-

la estável, íntegra e coerente” (art. 926). 
57 Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 306-307. 
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conotação de simples tendência 

decisória, característica da 

jurisprudência persuasiva, que por 

concepção não vincula os julgadores. 

Porém, a despeito dessa particularidade 

do modelo brasileiro de precedentes, tal 

como descrito por Zaneti, o código de 

2015 impôs a sua consideração no 

contexto do julgamento dos processos, 

visto que o inciso VI do parágrafo 1º do 

seu artigo 489 determina aos juízes que 

sigam, se não puderem demonstrar a 

existência de distinção ou superação, não 

apenas os precedentes invocados pelas 

partes processuais (entre eles os 

enunciados de súmula), mas também a 

jurisprudência que elas empregarem em 

suas manifestações processo. 

Outro elemento que precisa ser 

considerado nesse contexto é âmbito em 

que se dá a vinculatividade dos 

precedentes. É que o inciso V do artigo 

927 do código de 2015 restringe a 

vinculatividade dos precedentes 

firmados pelos Tribunais aos 

magistrados a ele vinculados; o que faz 

com que a vinculatividade dos 

precedentes firmados pelos Tribunais de 

Segunda Instância fique circunscrita aos 

juízes e desembargadores que integram 

as suas respectivas estruturas funcionais. 

                                                           
58 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

Essa opção político-normativa decorre 

da circunstância de os precedentes 

somente vincularem dentro de um 

mesmo âmbito hierárquico-jurisdicional. 

Assim, as “decisões de Tribunais de 

Justiça Estaduais diversos (v.g. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo), nas relações 

entre si e em relação destes Tribunal de 

Justiça com os Tribunais Regionais 

Federais ou destes entre si serão 

meramente persuasivas (jurisprudência 

persuasiva)”58. Porém, isso não quer 

dizer, em absoluto, que somente se 

qualificam como precedentes, de modo a 

vincular a atuação dos magistrados 

funcionalmente ligados aos Tribunais de 

Segunda Instância, as orientações do seu 

plenário ou do seu órgão especial (como 

sobressai, em literalidade, do texto 

legal). Essas decisões consubstanciarão 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes (desde que, evidentemente, 

os julgamentos proferidos pelo plenário 

ou órgão especial apresentem conotação 

normativa) ou, conforme o caso, 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes (quando proferidas em 

controle concentrado de 

constitucionalidade). Contudo, pelas 

razões dantes expostas, mesmo os 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 324. 
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acórdãos proferidos por órgãos 

fracionários do Tribunal podem assumir 

a forma de precedentes, quando 

decorrerem de julgamentos realizados no 

âmbito de turmas/câmaras/sessões 

especializadas, qualificando-se, na 

classificação proposta por Zaneti, como 

precedentes normativos vinculantes; 

embora deva estar claro que sua 

vinculatividade fica restrita aos 

magistrados que a eles se submetem 

hierarquicamente. Disso resulta a 

afirmação de Zaneti no sentido de que, 

quando adotada uma adequada teoria dos 

precedentes, a chamada jurisprudência 

persuasiva (tradicional no civil law) pode 

assumir a forma de precedentes, 

ressalvados, evidentemente, “os casos-

precedentes analisados por outros 

tribunais desvinculados 

hierarquicamente”59. 

3.4. Como aplicar precedentes? 

Definido, nesses termos, o que são 

precedentes (e também o que não são 

precedentes), devo explicitar, ainda, 

alguns conceitos que são fundamentais à 

sua utilização pelos intérpretes no campo 

                                                           
59 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 324. 
60 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 

processo civil brasileiro: o processo civil do 

da aplicação do Direito60. Esses 

conceitos fundamentais são a razão de 

decidir (ou ratio decidendi, também 

chamada de holding), o obiter dictum, a 

distinção (distinguishing) e a superação. 

A ratio decidendi (ou holding, como a 

designam os norte-americanos), 

corresponde, na lição de Fredie Didier 

Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael 

Oliveira, aos fundamentos jurídicos que 

sustentam a decisão, que carregam a 

opção hermenêutica adotada no 

julgamento do caso paradigma61. E 

constitui-se, na precisa definição de José 

Rogério Cruz e Tucci, como a tese 

jurídica empregada para decidir o caso 

concreto62. Assim, diversamente do que 

se verifica na imposição de uma decisão 

judicial às partes envolvidas no conflito 

em que foi proferida, que se tornam 

vinculadas ao que se expressou na sua 

parte dispositiva, quando se cogita da 

aplicação de precedentes o que vincula 

os julgadores são os fundamentos do 

julgamento que solucionou o caso 

paradigma (ratio decidendi). 

formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.4 do 

Capítulo 3. 
61 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 

Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2, cit., p. 350. 
62 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 

judicial como fonte do Direito. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 175. 
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A propósito, Luiz Guilherme Marinoni 

refere ao conceito de eficácia 

transcendente da motivação, tal como 

desenvolvido pelo Ministro Gilmar 

Mendes a partir do direito alemão63; que 

suscita a seguinte operacionalização no 

campo da aplicação do Direito:  

“Com a expressão eficácia 

transcendente da motivação se 

pretende passar o significado de 

eficácia que, advinda da 

fundamentação, recai sobre situações 

que, embora especificamente 

distintas, tem grande semelhança com 

a já decidida e, por isto, reclamam as 

mesmas razões que foram 

apresentadas pelo tribunal ao decidir. 

Assim, se a norma constitucional ‘X’ 

foi considerada inconstitucional em 

virtude das razões ‘Y’, a norma 

constitucional ‘Z’, porém 

substancialmente idêntica a ‘X’, exige 

a aplicação das razões ‘Y’”64. 

Dito isso, Marinoni observa que a 

expressão motivos determinantes da 

decisão, usualmente tomada como 

sinônima do conceito eficácia 

transcendente da motivação, “contém 

detalhe que permite a aproximação do 

seu significado ao de ratio decidendi”, 

pois “há, nesta expressão, uma 

qualificação da motivação ou da 

                                                           
63 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

determinantes da decisão) e obter dictum no 

Direito Brasileiro. In: MARINONI, Luiz 

Guilherme (Coord.). A força dos precedentes. 

Salvador: Juspodivm, 2010. p. 265. 
64 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

determinantes da decisão) e obter dictum no 

Direito Brasileiro, cit., p. 265. 
65 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

fundamentação, a apontar para aspecto 

que estabelece claro link entre os 

motivos e a decisão”65. Com efeito, “os 

motivos têm que ser determinantes para 

a decisão”, de modo que “não é todo e 

qualquer motivo que tem eficácia 

vinculante ou transcendente”, mas 

“apenas os motivos que são 

determinantes para a decisão”66. Esses 

“motivos que determinam a decisão nada 

mais são do que as razões de decidir, isto 

é, a ratio decidendi”67. 

No ponto, deve estar claro, quanto ao 

particular, que quando uma decisão 

judicial assume a forma de precedente 

apenas a sua ratio decidendi vincula os 

juízes, que não são afetados por 

argumentos expostos apenas de 

passagem em sua motivação, 

“consubstanciando juízos acessórios, 

provisórios, secundários, impressões ou 

qualquer outro elemento que não tenha 

influência relevante e substancial para a 

decisão”, que se qualificam, conforme 

Didier, Braga e Oliveira, como obiter 

determinantes da decisão) e obter dictum no 

Direito Brasileiro, cit., p. 265. 
66 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

determinantes da decisão) e obter dictum no 

Direito Brasileiro, cit., p. 265-266. 
67 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

determinantes da decisão) e obter dictum no 

Direito Brasileiro, cit., p. 266. 
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dictum68. Também são obiter dictum “os 

pronunciamentos que dizem respeito a 

pedido não formulado e a causa de pedir 

não invocada”, assim como os 

“fundamentos que, embora façam parte 

da causa de pedir, não foram alegados e 

discutidos pelas partes, e, assim, 

estariam sendo tratados no processo pela 

primeira vez”; vez que “os 

pronunciamentos relativos a estes pontos 

são, em regra, não aprofundados e não 

decorrem de discussão entre todos os 

membros do colegiado69, sendo feitos de 

passagem ou lateralmente ao 

enfrentamento de outra questão”70. 

Enfim, “tudo aquilo que não for 

essencial à decisão, que não constitui 

fundamentos determinantes, será obiter 

dictum”, e, portanto, não terá efeito 

vinculante71. 

Porém, é importante ter em vista, ainda, 

que nem sempre a ratio decidendi de um 

caso paradigma pode ser aplicado aos 

                                                           
68 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 

Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2, cit., p. 350. 
69 Ao ensejo, Zaneti observa que “somente serão 

considerados fundamentos determinantes aptos 

a formarem a ratio decidendi aqueles 

efetivamente debatidos ou incorporados pelo 

voto dos juízes em decisão colegiada” 

(ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 353). Mas adverte que o 

voto vencido não deve ser confundido com o 

obiter dictum, pois, no regime do código de 

2015, “o voto vencido integra o acórdão para 

todos os fins, inclusive para fins de pré-

questionamento (art. 941, p. 3º)” (ZANETI 

casos concretos. É que a teoria dos 

precedentes também trabalha com a 

figura da distinção (distinguishing), 

método “pelo qual o juiz verifica se o 

caso em julgamento pode ou não ser 

considerado análogo ao paradigma”72, e 

que ocorre quando há “distinção entre o 

caso concreto (em julgamento) e o 

paradigma”, que pode se fundar na 

constatação de que “não há coincidência 

entre os fatos fundamentais discutidos e 

aqueles que serviram de base à ratio 

decidendi (tese jurídica)”, ou, ainda, na 

verificação de que, “a despeito de existir 

uma aproximação entre eles, alguma 

peculiaridade no caso em julgamento 

afasta a aplicação do precedente”73. No 

ponto, Zaneti observa que o código de 

2015 “prevê a possibilidade de 

afastamento/distinção entre o caso atual 

e o caso-precedente atribuída a todos os 

juízes ou tribunais”, destacando, em 

referência ao texto legal, que “o art. 489, 

JÚNIOR, Hermes. O valor vinculante dos 

precedentes: teoria dos precedentes normativos 

formalmente vinculantes, cit., p. 353-nota de 

rodapé). 
70 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

determinantes da decisão) e obter dictum no 

Direito Brasileiro, cit., p. 272. 
71 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 352. 
72 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 

judicial como fonte do Direito, cit., p. 174. 
73 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2, cit., p. 353. 
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p. 1º, VI, afirma que não será 

considerada fundamentada a decisão que 

deixar de seguir o precedente sem 

demonstrar a existência de distinção no 

caso em julgamento”74. 

Também se cogita da superação do 

precedente, técnica por meio da qual ele 

perde a sua força vinculante, sendo 

substituído por outro precedente75. 

Quanto ao particular, Zaneti leciona que 

“os precedentes não são imutáveis”, 

podendo, contudo, “ser modificados, 

alterados, superados pelo tribunal que os 

estabeleceu ou por tribunal superior”, e 

acrescenta que “a existência de uma nova 

lei, válida substancial e formalmente, 

determina o afastamento do 

precedente”76. Nesse âmbito, “as Cortes 

Supremas podem, [...] mesmo diante da 

regra do stare decisis, superar o 

precedente [...], desde que considerem 

ser esta a melhor solução de direito”77. 

Mas deve estar claro que os precedentes 

normativos formalmente vinculantes e os 

                                                           
74 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 355. 
75 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2, cit., p. 354. A superação 

também pode ser parcial, que ocorre quando o 

Tribunal apenas limita o âmbito da sua 

incidência, em função da superveniência de 

uma regra ou princípio legal (DIDIER 

JÚNIOR; Fredie, BRAGA; Paula Sarno; 

OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processo 

civil, v. 2, cit., p. 355). 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes, que são aqueles cuja 

vinculatividade decorre de taxativa 

previsão legal, somente podem ser 

superados pelos tribunais que os 

firmaram (a título de exemplo, um 

precedente firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em incidente de 

julgamento de recursos repetitivos 

somente pode ser superado por essa 

Corte Superior de Justiça); sendo que, 

quanto a esses últimos (precedentes 

normativos formalmente vinculantes 

fortes), a superação está a exigir, ainda, 

o mesmo quórum aplicável à sua 

formação (ainda exemplificativamente, 

uma súmula vinculante adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal só pode ser 

superada por decisão desse mesmo 

Tribunal tomada por maioria de dois 

terços, quórum imposto pela 

Constituição à sua edição)78. 

Afastadas essas hipóteses (distinção e 

superação), o precedente deve ser 

76 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 355-356. 
77 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 315-316. 
78 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 325-326. 
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respeitado79. Quanto a isso, Zaneti refere 

à necessidade de o regime jurídico 

“garantir o constrangimento normativo a 

partir dos textos legais e dos precedentes 

normativos formalmente vinculantes, 

para que se reduza a discricionariedade 

judicial e aumente a racionalidade das 

decisões judiciais”; contexto em que “o 

Poder Judiciário, como instituição, 

exerce uma dupla função social”, porque 

lhe compete decidir a controvérsia e 

enriquecer a oferta de normas jurídicas; 

o que “implica dois discursos possíveis a 

partir da decisão judicial”, a discussão do 

caso, atinente à resolução da 

controvérsia, e o discurso do precedente, 

que comporta “a reconstrução do 

ordenamento jurídico a partir da 

interpretação operativa que acresce 

conteúdo normativo”80. 

4. CONCLUSÕES.  

Espero haver demonstrado que a teoria 

dos precedentes foi recepcionada pelo 

Direito Brasileiro; num processo que se 

iniciou ainda na vigência do código de 

1973 e que se consolidou com a edição 

                                                           
79 Como acentua Zaneti, “o intérprete não é livre, 

uma vez que tem o dever de seguir o 

precedente” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O 

valor vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 361). 
80 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 361-362. Sobre o assunto, 

do novo código; notadamente a partir da 

configuração da eficácia horizontal dos 

precedentes (de que trata o seu artigo 

926, que impõe aos Tribunais que 

uniformizem sua jurisprudência e que a 

mantenham estável, íntegra e coerente) e 

da sua eficácia vertical (expressada em 

seu artigo 927, que vincula os julgadores 

à observância de determinadas decisões 

firmadas pelos tribunais). 

Entre elas destacam-se as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade e as suas súmulas 

vinculantes (precedentes normativos 

formalmente vinculantes fortes), as 

súmulas não vinculantes desse Tribunal 

Constitucional e do Superior Tribunal de 

Justiça, as decisões que proferirem em 

incidente de assunção de competência, 

em incidente de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos 

repetitivos, bem como aquelas 

dimanadas por seus plenários e órgãos 

especiais (precedentes normativos 

formalmente vinculantes), que vinculam 

todos os integrantes do Poder Judiciário. 

ler também: MITIDIERO, Daniel. 

Fundamentação e precedente: dois discursos a 

partir da decisão judicial. In: MITIDIERO, 

Daniel [Coord.]; AMARAL, Guilherme Rizzo 

[Coord.].; FEIJÓ, Maria Angélica Echer 

Ferreira [Org.]. Processo civil: estudos em 

homenagem ao Professor Doutor Carlos 

Alberto Alvaro de Oliveira. São Paulo: Atlas, 

2012. p. 85-89 e 91. 
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Também os vinculam as decisões 

proferidas pelas turmas/câmaras/seções 

especializadas desses Tribunais de 

Cúpula (precedentes normativos 

vinculantes). Vinculam, ainda, mas 

apenas no seu específico âmbito de 

influência, as decisões proferidas pelos 

plenários e órgãos especiais dos 

Tribunais de Segunda Instância 

(precedentes normativos formalmente 

vinculantes), assim como as decisões 

proferidas por suas 

turmas/câmaras/seções especializadas 

(precedentes normativos vinculantes). 

Porém, essas decisões somente vinculam 

os julgadores quando assumirem a forma 

de precedentes, que se singularizam por 

sua capacidade de irradiar efeitos 

jurídicos normativos para os casos 

futuros, por meio da constituição de 

acréscimos, fundados na interpretação 

jurídica, aos textos legais aplicados81. 

Além disso, esses precedentes apenas 

vinculam nos limites da sua ratio 

decidendi (consubstanciada nos 

fundamentos jurídicos que sustentam a 

decisão, que carregam a opção 

hermenêutica adotada no julgamento do 

                                                           
81 Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 309-310 
82 Cf. DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 

Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2, cit., p. 350. 

caso paradigma82), devendo estar claro 

que não condicionam as suas decisões 

razões expressadas como obiter dictum 

(composto por argumentos expostos 

apenas de passagem na motivação, que 

expressam “juízos acessórios, 

provisórios, secundários, impressões ou 

qualquer outro elemento que não tenha 

influência relevante e substancial para a 

decisão”83, enfim, por “tudo aquilo que 

não for essencial à decisão”, isto é, “que 

não constitui fundamentos 

determinantes”84). Assumidas essas 

características, os precedentes apenas 

podem ser afastados, no contexto da 

tomada de decisões jurídicas no processo 

judicial, quando se verificar, nos casos 

concretos, a ocorrência de distinção (que 

ocorre quando há distinção entre o caso 

concreto e o caso paradigma, que pode se 

fundar na constatação de que “não há 

coincidência entre os fatos fundamentais 

discutidos e aqueles que serviram de 

base à ratio decidendi”, ou, ainda, na 

verificação de que, “a despeito de existir 

uma aproximação entre eles, alguma 

peculiaridade no caso em julgamento 

83 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 

Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processo civil, v. 2, cit., p. 350. 
84 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes, cit., p. 352. 
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afasta a aplicação do precedente”85) ou 

da superação (técnica por meio da qual 

o precedente perde a sua força 

vinculante, sendo substituído por outro 

precedente86).  

Esses são, em suas linhas gerais, os 

contornos do modelo brasileiro de 

precedentes vinculantes. 
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Resumo: O presente artigo objetiva demonstrar a aplicação do regime jurídico do 

teletrabalho na administração pública, a partir da experiência concreta do Estado do 

Espírito Santo. Sob a ótica do procedimento metodológico utilizado, almeja-se destacar 

os principais aspectos jurídicos e operacionais do regime do teletrabalho. Na perspectiva 

dos resultados alcançados, como será demonstrado adiante, até o presente momento, 

considerando a recenticidade de sua execução no Estado, o teletrabalho já foi 

implementado em alguns órgãos e entidades do Estado, com resultados positivos. Todos 

os órgãos e entidades estaduais fixaram metas superiores às desenvolvidas 

presencialmente pelos servidores, em percentual médio de 20% (vinte por cento) a mais 

que os servidores em regime presencial. Neste contexto, o teletrabalho, na 

administração pública do Estado do Espírito Santo, conta com um marco regulatório 

moderno e bem estruturado. Pelo exposto, verifica-se que o teletrabalho dá um relevante 

passo na direção da administração pública digital, voltado a resultados mais eficientes 

e eficazes, de modo que o modelo aqui examinado pode servir de referência para outras 

entidades políticas da Federação brasileira. 

Palavras-chave: Administração. Estado. Teletrabalho. Servidor. Eficiência. 

Sumário: 1 Introdução e delimitação do tema – 2 Notas sobre o teletrabalho no 

contexto da administração pública contemporânea –  3 O teletrabalho como 

instrumento de concretização dos princípios constitucionais da administração 

pública – 4 A regulação e operacionalização do teletrabalho no âmbito do Estado 

do Espírito Santo: avaliações preliminares – 5 Conclusões – Referências 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O presente texto decorre do aprofundamento da palestra intitulada “Implementação e execução do teletrabalho na administração pública 

estadual”, proferida pelo autor na Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo, no dia 19.04.2018, em Vitória/ES. 

Este trabalho foi originalmente publicado Int. Públ. – IP, Belo Horizonte, ano 21, n. 113, p. 83-100, jan./fev. 2019 



 

42                                             CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020) – janeiro – julho                                

 

1 Introdução e delimitação do 

tema 

O presente estudo tem por finalidade 

examinar o regime jurídico do 

teletrabalho na administração pública, 

tendo como pano de fundo o marco 

regulatório já implementado no Estado 

do Espírito Santo, nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 874/2017. 

Para tanto, parece fundamental 

discorrer, ainda que brevemente, a 

respeito das noções conceituais de 

teletrabalho, sua compreensão e 

aplicabilidade à administração pública 

contemporânea. Posteriormente, 

examina-se a sua regulação jurídica 

como instrumento de concretização dos 

princípios constitucionais da 

administração pública. Por fim, encerra-

se a análise destacando-se os principais 

aspectos do novo marco regulatório 

estadual, enquanto relevante 

instrumento de concretização da 

administração pública digital, 

ofertando-se algumas proposições 

conclusivas, de modo que o modelo de 

teletrabalho implementado no Estado do 

Espírito Santo possa servir de referência 

para a gestão pública em outras 

entidades da Federação brasileira.  

                                                           
2 O tema se encontra em discussão no Congresso Nacional por 

meio do PL nº 2.723/2015. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMIN

2 Notas sobre o teletrabalho no contexto 

da administração pública 

contemporânea 

É certo que a gestão pública 

contemporânea, no Estado Democrático 

de Direito, deve observar as normas que 

expressam valores, objetivos e fins 

previstos na Constituição da República 

de 1988. Nesse passo, a regulação 

jurídica do teletrabalho, no âmbito da 

administração pública, serve como 

relevante instrumento de concretização 

de valores, objetivos e fins caríssimos à 

sociedade, ao Estado e à própria gestão 

pública.2 É o que se passa a demonstrar 

neste tópico e no seguinte. 

Assim, o teletrabalho, em síntese, 

significa a possibilidade de o 

colaborador, a partir de metas objetivas 

de resultados, previamente fixadas pela 

respectiva chefia, exercer as suas tarefas 

fisicamente distante da sede de trabalho, 

embora virtualmente presente. Essa 

presença virtual deve se dar a partir da 

constante interação do trabalhador, 

pelos meios e recursos de tecnologia da 

informação, com a chefia imediata e 

com a corporação como um todo. 

Nesse passo, o teletrabalho é uma 

realidade em franca expansão nas 

grandes e pequenas corporações 

ISTRACAO-PUBLICA/511345PROJETO-AUTORIZA-TRABALHO-

A-DISTANCIA-NO-SERVICO-PUBLICO-FEDERAL.html>. Acesso 

em: 28 set. 18. 
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empresariais e não empresariais no 

Brasil e mundo afora. Isso se dá em vista 

das vantagens de eficiência e 

economicidade que proporciona. É o 

caso, por exemplo, da maximização do 

trabalhador no desempenho das tarefas, 

evitando-se a perda de tempo com 

deslocamentos casa-trabalho até a 

efetiva economia de recursos 

financeiros, por parte das empresas e 

corporações, nas despesas de custeio – 

luz, água, papel, espaço físico, etc.  

Isso porque o colaborador passa a 

desempenhar as suas funções em casa ou 

fora da sede da corporação, 

internalizando, naturalmente, esses 

custos de produção. Tanto é assim que o 

ordenamento jurídico brasileiro já 

positivou, desde 2011, essa boa prática 

de gestão de pessoas, como se percebe 

do art. 6º da CLT.3 

Daí porque o teletrabalho vem 

sendo gradualmente incorporado como 

boa prática de gestão na administração 

pública brasileira. É o que se percebe, 

por exemplo, no âmbito do Poder 

Judiciário. Nesse contexto, vale citar a 

experiência no Tribunal Regional 

                                                           
3 Vale conferir a dicção legal: Art. 6º Não se distingue entre o 

trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o 
executado no domicílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos 
da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 12.551, 
de 2011) Parágrafo único. Os meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios 
pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio. (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011) 

Federal da 2ª Região, que, reconhecendo 

as vantagens e benefícios advindos do 

teletrabalho para a administração 

pública do Poder Judiciário, para o 

servidor e para a sociedade, normatizou-

o, ainda em 2014, implementando-o em 

várias unidades da Justiça Federal4 do 

Estado do Espírito Santo, com 

excelentes resultados já obtidos.  

Tanto é assim que, recentemente, 

no âmbito da mesma Seção Judiciária do 

Estado do Espírito Santo, o teletrabalho 

passou a ser possível, também, para os 

servidores judiciários das áreas 

administrativas da JFES.5 Antes, só 

havia a previsão do teletrabalho para as 

atividades finalísticas da Justiça Federal 

do Espírito Santo. No Tribunal Superior 

do Trabalho, um dos pioneiros na 

instituição do teletrabalho, em 2011, os 

resultados têm sido tão satisfatórios que, 

desde 2014, ocorreu o aumento do 

percentual de servidores nesse regime, 

para alcançar o patamar de 50% 

(cinquenta por cento) dos servidores do 

TST.6  

Em razão disso, essa técnica de 

gestão de pessoas e talentos tem sido 

4 Resolução nº TRF2-RSP-2014/00013, Portaria nº JFES-POR-

2014/00072 e Portaria nº JFESPOR-2015/00034. 
5 Portaria nº JFES-POR-2018/00033. 
6Disponível em:<www.cnj.jus.br/notícias/cnj/86511-tribunais-

o-teletrabalho-aumentaprodutividade-do-judiciário>. 

Acesso em: 16 abr. 2018. No mesmo sentido, a matéria já 

recebeu disciplina no âmbito do Colendo Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo, consoante se extrai da 

Resolução TC nº 299/2016. 
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objeto de estudos por parte da academia7 

e dos gestores públicos. É o que se extrai 

do relevante trabalho de Mônica da Silva 

Ramos, servidora da Justiça Federal – 

Seção Judiciária do Estado do Espírito 

Santo –, apresentado por ocasião da 

conclusão do MBA em Liderança e 

Desenvolvimento Pessoal, organizado 

pela Fundação Instituto Capixaba de 

Pesquisas em Contabilidade, Economia 

e Finanças (FUCAPE), sob o sugestivo 

título Teletrabalho –uma experiência no 

âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.8 

Pelo que foi brevemente exposto, 

já se percebe a atualidade e importância 

do teletrabalho para a gestão pública. Da 

mesma maneira, pode-se dizer que o 

teletrabalho na gestão pública realiza 

valores, objetivos e fins importantes 

previstos na Constituição da República 

de 1988. É o que se passa a demonstrar 

no item seguinte. 

3 O teletrabalho como instrumento de 

concretização dos princípios 

                                                           
7 Como teve a oportunidade de dizer o Ministro do STF Luís 

Roberto Barroso em recente livro sobre as transformações 
no direito, na ética e no Brasil: “O mundo se encontra em 
meio a uma revolução tecnológica de larga escala e 
impressionante velocidade, que está alterando 
substancialmente o modo como as pessoas vivem, 
trabalham e se relacionam. [...] Não há setor da economia 
tradicional que não tenha sido afetado. [...] A maior parte 
dos processos no Supremo Tribunal Federal, hoje, é 
eletrônica. O interessado faz o upload da sua petição onde 
estiver. Eu decido acessando o sistema de onde estiver, e 
depois assino eletronicamente por meio de um app no meu 
celular, seja de Brasília, de Londres ou de Vassouras” 
(BARROSO, Luís Roberto. Um outro País: transformações no 
direito, na ética e na agenda do Brasil. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 323-324). 

8 Pela relevância, no entendimento da autora: “Por ser ainda 
visto como uma novidade, essa forma de execução laboral 
passa por uma série de questionamentos e desconfianças 

constitucionais da administração 

pública  

Nesta ordem de ideias, o 

teletrabalho é importante instrumento da 

gestão pública e realiza diversos valores, 

objetivos e princípios previstos na 

Constituição da República de 1988. Ou 

seja, pode-se dizer que o teletrabalho na 

administração pública se adéqua 

plenamente à Constituição e ao 

ordenamento jurídico globalmente 

considerado. Atende, assim, ao princípio 

da juridicidade,9 que exige a atuação do 

administrador público conforme o 

direito, consoante se passa a demonstrar. 

Em primeiro lugar, atende-se o 

princípio do planejamento, que é 

determinante na administração 

pública.10 Isso porque permite ao 

administrador público, de acordo com a 

sua realidade, alocar, em conformidade 

com o perfil profissional da sua equipe, 

os servidores públicos que devem e os 

que geram resistências à sua adoção. De fato, não há de se 
desconsiderar tais questionamentos, que podem ser de 
extremo valor para um avanço consistente na utilização do 
trabalho remoto, viabilizando que se torne um caminho 
capaz de verdadeiramente aumentar a qualidade e o volume 
da prestação laboral, além de proporcionar uma maior 
satisfação na própria execução da atividade laborativa. 
Diante desse novo contexto, exige-se que o administrador 
público repense as clássicas posições pessoais de comando 
e gestão do trabalho, descortinando-se um novo horizonte 
pautado em formas flexíveis de gestão e modernização 
institucional. Assim, o teletrabalho representa a migração da 
pessoalidade para a virtualidade, pautada em uma relação 
de confiança estabelecida entre os contratantes, 
consolidada no cumprimento de metas previamente 
estabelecidas”.  

9 Lei nº 9784/99, art. 2º, parágrafo único. 
10 CRFB/88, art. 174, caput. 
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que não devem exercer suas funções em 

regime de teletrabalho. 

Em segundo lugar, atende-se o princípio 

da eficiência administrativa,11 pois 

permite ao gestor público maximizar e 

potencializar o desempenho da função 

pelo servidor público, que terá um nível 

de esforço mais elevado para manter o 

regime de teletrabalho, o que é muito 

bom para a administração pública. 

Ainda sob a ótica do princípio da 

eficiência, coloca a administração 

pública em sintonia com as melhores 

práticas de mercado na gestão de 

pessoas e talentos.  

Em terceiro lugar, realiza o princípio da 

eficácia,12 pois prioriza a administração 

pública de resultados em detrimento da 

administração pública burocrática. Com 

efeito, o servidor público, em regime de 

teletrabalho, tem metas objetivas e 

transparentes, normalmente acima das 

metas fixadas pelos servidores públicos 

em regime presencial, como forma de 

compensar a maior flexibilidade no 

cumprimento das suas tarefas de 

trabalho. 

                                                           
11 CRFB/88, art. 37, caput. Consoante o atualíssimo magistério 

doutrinário de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 
“Presumidamente, toda ação, pública ou privada, deve ser 
eficiente, de outro modo não atingirá o resultado que dela 
se espera. Mas este logro de resultados, que até certo ponto 
possa ser meramente dispositivo na gestão privada de 
interesses, é rigorosamente mandatório, quando referido à 
gestão de interesses públicos pelo Estado. Em razão dessa 
distinção, a eficiência na condução dos interesses públicos 
merece não apenas ser constitucionalmente enunciada, 
como de fato o é (art. 37, CF), mas ser interpretada como um 
mandamento constitucional infastável, de modo que o 

Em quarto lugar, atende-se ao princípio 

da economicidade.13 Isso porque, 

diante de um notório cenário de crise 

fiscal e escassez de recursos públicos, 

Brasil afora, a administração pública 

deve se utilizar de todos os instrumentos 

postos à sua disposição pelo 

ordenamento jurídico para maximizar a 

aplicação das receitas públicas. Isso 

efetivamente ocorre quando o servidor 

público se insere em programa de 

teletrabalho, reduzindo os custos estatais 

com despesas correntes, normalmente 

incorridas pelo Estado quando o 

servidor público se encontra 

presencialmente na sede da repartição 

pública. Nesse passo, atende-se, 

também, ao princípio da 

responsabilidade fiscal, gerindo-se, de 

maneira planejada e prudente,14 os 

interesses e recursos públicos, o que é 

salutar. 

Em quinto lugar, atende-se aos 

princípios da hierarquia e da 

responsabilidade funcional do servidor 

público, reforçando seu juízo de 

autorresponsabilidade, pois a 

devido processo legal, por meio do qual se que realiza a 
gestão pública, a aparelhe com os meios técnicos (tais como 
índices, parâmetros, prazos, verificações, etc.) necessários 
para que ela venha a ser controlada em todas suas fases, até 
a efetiva realização dos resultados”. MOREIRA NETO, Diogo 
de Figueiredo. Quatro Paradigmas do Direito Administrativo 
Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 126. 

12 CRFB/88, art. 74, caput. 
13 CRFB/88, art. 70, caput. 
14 LC nº 101/2000, art. 1º. 
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manutenção do teletrabalho fica 

impreterivelmente condicionada ao 

cumprimento das metas e resultados 

fixados pela administração pública. 

Em sexto lugar, atende-se ao princípio 

da consensualidade na administração 

pública, pois o superior hierárquico, 

juntamente com o seu subordinado, 

buscará a construção de um modelo 

ótimo de desempenho de função pública 

em regime de teletrabalho.15 

Em sétimo lugar, atende-se ao princípio 

da participação, pois o servidor público 

poderá contribuir, com as suas 

experiências no serviço público, para a 

fixação das metas de teletrabalho pelo 

superior hierárquico. 

Em oitavo lugar, a medida sugerida dá 

mais um passo no caminho da 

digitalização da administração pública. 

Assim, em plena era digital, reforçam-se 

o uso das tecnologias da informação e a 

digitalização de processos e 

procedimentos administrativos, 

melhorando-se o desempenho de 

funções públicas. 

                                                           
15 Por tal princípio, o Poder Público deve priorizar, sempre que 
possível, os mecanismos consensuais de resolução das 
controvérsias ao invés da impositividade e imperatividade de 
medidas administrativas, que a experiência vem demonstrando 
pouco satisfatórias no atendimento dos complexos e 
diversificados interesses públicos. Neste sentido, mais uma vez, 
confira-se a lição pioneira e autorizada de Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto: “A participação e a consensualidade tornaram-
se decisivas para as democracias contemporâneas, pois 
contribuem para aprimorar a governabilidade (eficiência); 
propiciam mais freios contra o abuso (legalidade); garantem a 
atenção a todos os interesses (justiça); proporcionam decisão 
mais sábia e prudente (legitimidade); desenvolvem a 

Em nono lugar, a medida atende ao 

princípio da publicidade na perspectiva 

da transparência,16 já que as metas de 

trabalho são explicita e objetivamente 

fixadas em termo de compromisso 

firmado com a administração pública, 

com a devida publicação no sítio oficial 

do órgão ou entidade, como será 

detalhado adiante. 

Por fim, em décimo lugar, ao mesmo 

tempo em que o regime de teletrabalho 

atende aos diversos princípios e normas 

de interesse público acima aludidos, 

densifica também o princípio da 

proteção à família, responsabilidade do 

Estado e de toda a sociedade,16 tendo 

em vista que o servidor exercerá as suas 

funções mais perto do seu grupo 

familiar, com resultados 

administrativos, em termos de 

produtividade, certamente 

significativos. 

Vale dizer que toda a produção, 

normativa, acadêmica e prática, 

lastreada em valores, objetivos e fins 

constitucionais, como demonstrado 

acima, serviu de inspiração à Chefia do 

responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os comandos 
estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem). Em 
suma, a consensualidade como alternativa preferível à 
imperatividade, sempre que possível, ou em outros termos, 
sempre que não seja necessário aplicar o poder coercitivo, o 
que se vai tornando válido até mesmo nas atividades delegadas, 
em que a coerção não é mais que uma fase eventual ou 
excepcional”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações 
do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 41 
– grifos no original. 16 CRFB/88, art. 37, caput. 
16 CRFB/88, art. 226. 



 

CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020) – janeiro – julho                                                     47 

 

Poder Executivo do Estado do Espírito 

Santo para disciplinar o teletrabalho no 

Estado. É o que se passa a demonstrar no 

item seguinte. 

4 A regulação e operacionalização do 

teletrabalho no âmbito do Estado do 

Espírito Santo: avaliações 

preliminares 

O marco regulatório do 

teletrabalho na administração pública do 

Estado do Espírito Santo17 coloca essa 

unidade federativa na linha das mais 

modernas práticas de gestão de pessoas 

no Brasil e mundo afora. Neste contexto, 

promove efetiva atualização do regime 

jurídico dos servidores públicos 

estaduais, cuja lei geral já conta com 

mais de 20 (vinte anos).18  

Ademais, estabelece uma moderna 

forma de relacionamento entre o agente 

público e a administração à qual está 

vinculado. Nada obstante, o teletrabalho 

na administração pública do Estado do 

Espírito Santo ainda é muito recente. 

Daí porque as considerações que serão 

feitas adiante ainda são preliminares, 

considerando o bom marco regulatório 

estadual existente, os procedimentos a 

                                                           
17 Sobre o tema, ver a LC nº 874/2017, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.227-R/2018. 
18 No Estado do Espírito Santo, confira-se a LC nº 46/94. 
19 LC nº 874/2017, art. 2º: “Para os fins desta Lei, considera-se o 

teletrabalho como a atividade ou conjunto de atividades 
funcionais realizadas remotamente, fora das dependências 
físicas do órgão ou entidade da Administração Pública, 
direta e indireta, de maneira permanente ou periódica, com 

serem adotados para a implementação 

do teletrabalho e as primeiras 

experiências em curso. Por outro lado, 

sob a ótica da segurança jurídica, é 

importante fixar alguns caminhos 

interpretativos da lei e dos atos 

regulamentares já existentes em busca 

da eficiente e efetiva aplicabilidade do 

teletrabalho na administração pública 

estadual.  

4.1 Conceito de teletrabalho  

No âmbito do Estado do Espírito 

Santo, o teletrabalho é definido em lei 

estadual específica sobre o tema.19 Do 

conceito legal, extraem-se alguns 

elementos fundamentais.  

Em primeiro lugar, o teletrabalho 

é realizado fora das dependências físicas 

da administração pública. Em segundo 

lugar, o regime de teletrabalho pode ser 

permanente ou periódico, conforme a 

discricionariedade do gestor público, 

como será visto adiante. Em terceiro 

lugar, ele pressupõe o uso, total ou 

parcial, das tecnologias da informação, 

principalmente para que o servidor 

possa ser contatado pela administração 

a utilização de recursos de tecnologia da informação. 
Parágrafo único. Não se enquadram no regime de 
teletrabalho as atividades e funções que, em razão da 
natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, 
são desempenhadas externamente às dependências do 
órgão ou entidade da Administração Pública, direta e 
indireta”.  
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pública, quando necessário, oportuno e 

conveniente.  

No ponto, o fato de a 

administração pública não estar 

totalmente digitalizada não impede o 

uso do teletrabalho, pois o servidor 

pode, por exemplo, apanhar os autos dos 

processos na sede do órgão ou entidade 

e desenvolver as suas atividades 

remotamente. É claro que o padrão 

ótimo e desejável é que a administração 

esteja totalmente virtualizada. Nesse 

cenário, o teletrabalho alcançará uma 

efetividade e eficácia de resultados 

muito maiores. 

Em quarto lugar, algumas 

atividades funcionais, pela sua própria 

natureza, não podem ser submetidas ao 

regime de teletrabalho. É o caso, por 

exemplo, do policiamento ostensivo, 

que é necessariamente externo e 

presencial. Nesses casos, não será 

possível, como regra, a instituição do 

teletrabalho para essas atividades. 

4.2 Objetivos do teletrabalho 

                                                           
20 Consoante a previsão legal: “Art. 3º São objetivos do 

teletrabalho: I – aumentar a produtividade e a qualidade de 
trabalho desempenhado pelos servidores; II – promover a 
cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à 
sociedade; III – promover mecanismos de constante 
aumento da motivação e do nível comprometimento dos 
servidores, em vista dos objetivos e missões da 
Administração Pública, direta e indireta; IV – otimizar tempo 
e reduzir custos de deslocamento dos servidores até o local 
de trabalho; V – contribuir para a melhoria de programas 
socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução 

Os objetivos do teletrabalho 

também são definidos em lei estadual 

específica sobre o tema.20 

O citado artigo de lei, de extrema 

relevância, sintetiza todas as finalidades 

e resultados que são esperados do 

regime de teletrabalho. Por tal razão, ele 

deve servir de vetor criativo, 

interpretativo e aplicativo de todo o 

regime jurídico do teletrabalho na 

administração pública estadual. Ou seja, 

nenhuma conduta ou iniciativa 

pertinente ao teletrabalho poderá se 

afastar desses objetivos, sob pena de 

ilegalidade e ilegitimidade. Em outros 

termos, a implementação do teletrabalho 

na administração pública estadual 

somente será válida e legítima se 

concretizar, na prática, esses objetivos. 

Esses objetivos, é bom que se diga, 

afinam-se perfeitamente com os mais 

altos interesses públicos e com valores 

constitucionais caríssimos à sociedade e 

à administração pública. Assim, a 

previsão legal reforça a preocupação 

com a produtividade, a qualidade, a 

inovação, a criatividade, os resultados, a 

no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e de 
outros bens e serviços disponibilizados nos órgãos e 
entidades da Administração Pública, direta e indireta; VI – 
ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com 
dificuldades de deslocamento; VII – aumentar a qualidade 
de vida dos servidores; VIII – estimular o desenvolvimento 
de talentos, o trabalho criativo e a inovação no âmbito da 
Administração Pública, direta e indireta; IX – respeitar a 
diversidade dos servidores; X – considerar a multiplicidade 
das tarefas, dos contextos de produção e das condições de 
trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de 
avaliação e alocação de recursos”. 
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eficiência e a efetividade nas missões e 

serviços prestados à sociedade.  

Na ótica dos servidores, viabiliza a 

ampliação da motivação e do nível de 

comprometimento dos agentes públicos. 

Sob o prisma direto da sociedade, o 

teletrabalho contribui para o reforço das 

medidas e políticas públicas voltadas à 

sustentabilidade ambiental, social e 

econômica na gestão pública, com a 

diminuição da emissão de poluentes, a 

redução dos consumos e das despesas 

correntes do Estado. Consagra, ademais, 

o direito fundamental à felicidade dos 

servidores públicos, ao se preocupar 

com a qualidade de vida dos mesmos, 

considerando-se, inclusive a diversidade 

existente entre eles. 

4.3 O teletrabalho como opção 

discricionária da administração 

pública 

No ordenamento jurídico estadual 

sobre o teletrabalho, estabelece-se que a 

implementação do mesmo constitui 

opção discricionária do administrador 

público.21 

As regras acima citadas 

significam, em síntese, que a 

implementação e a manutenção do 

                                                           
21 No ponto, dispõe a lei estadual: “Art. 4º A efetivação do 

regime de teletrabalho se insere no âmbito da 
discricionariedade do gestor público, sendo facultativo e 
restrito às atribuições em que seja cabível e possível 
mensurar objetivamente o desempenho e resultados a 
serem atingidos, não se constituindo, portanto, direito 

teletrabalho se situam no âmbito da 

avaliação de oportunidade e 

conveniência do gestor público e, 

mesmo quando implementado, não gera 

direito subjetivo adquirido do servidor à 

sua manutenção. Até porque, como se 

sabe, não há direito adquirido à 

imutabilidade do regime jurídico do 

agente público, que pode sempre 

evoluir, em benefício da melhor gestão 

pública. 

Tudo dependerá, portanto, do 

nível de desempenho do servidor e dos 

ótimos resultados obtidos com a prática 

do teletrabalho. Nesse contexto, como o 

teletrabalho significa uma nova forma 

de relacionamento entre o servidor e a 

administração pública, é fundamental 

que se tenha bastante cuidado na sua 

implementação, de modo que a sua 

utilização seja exitosa e duradoura, 

como toda boa política pública deve ser. 

Daí porque se sugere a sua 

implementação inicial com o uso de 

“projetos-pilotos”, experimentais, 

ampliando-se gradualmente, de acordo 

com o êxito obtido em cada projeto.  

4.4  Outros aspectos relevantes do marco 

regulatório estadual do teletrabalho  

subjetivo do servidor e nem dever jurídico do gestor público. 
[...] Art. 16 No interesse da administração, a chefia imediata 
poderá, a qualquer tempo e justificadamente, desautorizar 
a modalidade teletrabalho para um ou mais 
teletrabalhadores, não se constituindo o teletrabalho, em 
qualquer hipótese, direito adquirido do servidor”. 
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Alguns aspectos relevantes do 

novo marco regulatório do teletrabalho 

ainda merecem destaque. Em primeiro 

lugar, o sucesso na aplicação dessa 

ferramenta gerencial pública dependerá 

da eficiente e transparente definição de 

metas de resultados, quantitativas e 

qualitativas, que deverão ser alcançadas 

pelo servidor para que possa ingressar e 

permanecer no teletrabalho. Essas metas 

e resultados serão definidos num plano 

de trabalho, base de um termo de 

compromisso, a ser firmado entre o 

servidor e a sua chefia imediata,22 em 

nome do órgão ou entidade.  

É importante que essas metas 

sejam equilibradas e transparentes. 

Equilibradas, para não serem nem 

excessivas e muito menos brandas 

demais, sob pena de se comprometer a 

seriedade do regime de teletrabalho. 

Transparentes, porque se recomenda que 

sejam divulgadas preferencialmente na 

rede mundial de computadores, em 

especial em campo específico no sítio do 

órgão ou entidade, viabilizando efetivo 

controle das metas e resultados 

fixados.23 

Em segundo lugar, somente 

servidores efetivos poderão se habilitar 

                                                           
22 Neste sentido, confira-se o art. 4º da LC nº 874/2017. 
23 Neste sentido, confiram-se os arts. 6º, 7º e 10, todos da LC nº 

874/2017 c/c o art. 2º do Decreto nº 4.227-R/2018. 
24 Confiram-se o arts. 5º, 6º, 7º e 8º, todos da LC nº 874/2017. 
25 Confiram-se os arts. 10 e 11 da LC nº 874/2017. 

ao teletrabalho e desde que se 

comprometam, em especial, a assumir 

um quantitativo de trabalho, no mínimo, 

20% (vinte por cento) superior ao 

volume normal de trabalho do servidor 

em regime presencial. Além disso, 

deverá o servidor assumir outras 

obrigações, como, por exemplo, estar 

disponível online para contato com a 

administração, além de participar de 

reuniões previamente agendadas.24 

Em terceiro lugar, o sucesso do 

teletrabalho também dependerá do 

efetivo controle da chefia imediata do 

servidor, que é a responsável direta por 

acompanhar o cumprimento das metas 

previstas no plano de trabalho e termo de 

compromisso firmados pelo servidor.25 

Em quarto lugar, sob o ponto de 

vista do processo administrativo, a 

implementação do teletrabalho, no 

âmbito da administração estadual, deve 

observar duas fases: uma externa e outra 

interna. A fase externa corresponde à 

apresentação, pelo dirigente do órgão ou 

entidade, de um plano de 

implementação do teletrabalho, junto ao 

Comitê de Monitoramento do 

Teletrabalho no âmbito do Poder 

Executivo Estadual.26 Somente com a 

26 Sobre a atuação do Comitê, confira-se o Decreto nº 4.227-

R/2018 c/c a Resolução nº 01/2018 do Comitê de 

Monitoramento do Teletrabalho no âmbito do Executivo 

Estadual. 
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aprovação do plano, pelo Comitê, é que 

poderá ser implantado o teletrabalho. A 

fase interna diz respeito à seleção dos 

servidores que poderão exercer suas 

funções em regime de teletrabalho. Esta 

última etapa é composta, basicamente, 

do chamamento público dos servidores 

ao teletrabalho, requerimento dos 

servidores, deferimento dos 

requerimentos e efetivação do 

teletrabalho.27 

4.5  Primeiros casos de implementação 

do teletrabalho no Estado do Espírito 

Santo 

O marco regulatório acima aludido 

já está sendo aplicado, e o teletrabalho, 

implementado no Estado do Espírito 

Santo. A primeira experiência se deu no 

âmbito da Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG), onde se 

tinha um servidor, em regime de 

teletrabalho, desenvolvendo as suas 

atividades de maneira remota, 

notadamente: (i) a emissão de 

manifestações técnicas em processos 

administrativos de prestação de contas 

de municípios nas parcerias firmadas 

com a SEAG, (ii) o auxílio aos fiscais na 

                                                           
27 Os procedimentos e requisitos para a implementação do 

teletrabalho no órgão ou entidade da administração pública 

estadual, assim como os modelos de plano de trabalho e 

termo de compromisso estão regulamentados no Decreto 

nº 4.227-R/2018 c/c a Resolução nº 01/2018 do Comitê de 

Monitoramento do Teletrabalho no âmbito do Poder 

Executivo Estadual. 

gestão de contratos administrativos e 

(iii) a elaboração de notas técnicas para 

a confecção de atos normativos e 

projetos de leis de interesse da SEAG.28 

O segundo caso se deu no âmbito 

da Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA). Esse órgão implementou, por 

meio do teletrabalho, o seu sistema de 

regulação de consultas e exames, já que 

os servidores dessa atividade regulatória 

podem trabalhar de maneira mais 

eficiente e com mais resultados se o 

fizerem de maneira remota, eis que a 

atividade de regulação de consultas e 

exames se dá online, sendo, portanto, 

desnecessária a presença física dos 

profissionais. Traduzindo em números, 

no ano de 2017, o Estado conseguiu 

regular aproximadamente 561.000 

(quinhentas e sessenta e uma mil) 

consultas médicas. Com o teletrabalho 

implementado, no segundo semestre do 

ano de 2018, almeja-se alcançar a meta 

estimada de 730.000 (setecentas e trinta 

mil) consultas reguladas.29 

Outro caso recente de 

implementação do teletrabalho se deu no 

âmbito da Agência de Regulação de 

Serviços Públicos do Espírito Santo 

28 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 

nº 77.606.760, instaurado na própria Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).  
29 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 

nº 82.149.364, instaurado na Secretaria de Estado de 

Governo (SEG).  
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(ARSP), onde os servidores foram 

destacados para as seguintes atividades, 

em especial: (i) formalização de 

contratações diretas; (ii) formalização 

de contratos decorrentes de processo 

licitatório; (iii) administração licitatória 

e contratual no âmbito do sistema 

eletrônico integrado de gestão 

administrativa do Estado; (iv) realização 

de procedimentos formalizadores de 

reajustes e repactuações contratuais; (v) 

elaboração de manifestações técnicas 

nos processos da agência; (vi) 

elaboração de minutas de atos 

normativos expedidos pelo regulador; 

(vii) realização de estudos preliminares 

sobre questões complexas afetas à 

deliberação da agência; e (viii) 

realização de estudos para a atualização 

do marco regulatório da agência.30 

Da mesma maneira, o Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IEMA) implementou o regime 

de teletrabalho em dois setores 

relevantes para o licenciamento 

ambiental, quais sejam, a Coordenação 

de Mineração e a Coordenação de 

Parcelamento do Solo e Obras de 

Interesse Coletivo. Nesse passo, os 

                                                           
30 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 

nº 82.444.625, instaurado na Secretaria de Estado de 

Governo (SEG).  
31 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 

nº 82.232.121, instaurado no âmbito o Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).  
32 No campo da processualidade administrativa digital, merecem 

destaque, entre outras previsões normativas: (i) a adoção de 

técnicos vinculados aos respectivos 

órgãos poderão proferir os seus 

pareceres técnicos, notas técnicas e 

respostas às consultas de maneira 

remota, com significativo aumento da 

produtividade nas manifestações da 

entidade.31  

Vale dizer que os órgãos e 

entidades estaduais mencionados 

fixaram metas superiores às 

desenvolvidas presencialmente pelos 

servidores, em percentual médio de 20% 

(vinte por cento) a mais que os 

servidores em regime presencial. 

4.6 O teletrabalho como instrumento 

da administração pública digital 

Nesse contexto, o teletrabalho na 

administração pública dá um relevante 

passo na efetivação da ideia de 

administração pública digital.32 Com 

efeito, ninguém desconhece a revolução 

digital planetária em curso,33 com 

profundas consequências na vida em 

sociedade e, por conseguinte, na forma 

de administrar os interesses públicos. 

Daí porque a mais moderna doutrina tem 

destacado a superação do paradigma da 

administração pública analógica pela 

meios eletrônicos para a transparência na gestão fiscal, nos 

termos dos  
33 Para um balanço atual do quadro da tecnologia da informação 

no Brasil, confira-se: LEITÃO, Miriam. História do Futuro: o 

horizonte do Brasil no Século XXI. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2015. 
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gestão pública digital, com a inserção de 

diretrizes voltadas à implementação das 

ideias de governo como plataforma e de 

administração pública conduzida 

digitalmente, pelos próprios usuários 

dos serviços públicos, destinatários 

maiores de todas as atividades estatais.34  

Esses conceitos e diretrizes 

demandarão uma completa 

reformulação do modo de planejar, 

executar e controlar as atividades 

administrativas estatais,35 o que será 

fundamental para se alcançar os 

benefícios sociais e econômicos 

pretendidos pelo Estado, sobretudo na 

perspectiva da sustentabilidade,36 da 

eficiência, da transparência e da eficácia 

das atividades estatais, rumo à 

concretização do direito fundamental do 

cidadão à boa administração pública 

digital.37 Em outros termos, o 

cumprimento dos objetivos 

fundamentais da República Federativa 

do Brasil, por meio  

arts. 48 e 51, ambos da LC nº 101/2000; 

(ii) a realização de procedimentos 

                                                           
34 Em ligeira síntese, esse foi o entendimento do eminente 

Professor Juarez Freitas, por ocasião da sua palestra no 14º 

Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública, 

realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, no Estado do 

Rio de Janeiro. 
35 Sobre o tema, vale conferir: OLIVEIRA, Aroldo Cedraz de. 

Apresentação – O controle da Administração Pública na Era 

Digital. In: OLIVEIRA, Aroldo Cedraz (Coord.). O controle da 

administração na era digital. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 

p. 17-48. 
36 Neste sentido, destacando os elementos nucleares para o 

conceito de sustentabilidade, confira-se FREITAS, Juarez. 

licitatórios eletrônicos, notadamente o 

pregão eletrônico, nos termos da Lei nº 

10.520/2002; (iii) a Lei nº 12.527/2011, 

que disciplina o acesso à informação; 

(iv) o direito dos usuários dos serviços 

públicos a aplicação de soluções 

tecnológicas simplificadoras de 

processos e procedimentos de 

atendimento ao usuário, de modo a 

propiciar melhores condições para o 

compartilhamento de informações, nos 

termos dos arts. 5º, XIII, e 6º, VI, ambos 

da Lei nº 13.460/2017; (v) a Lei nº 

13.709/2018, que disciplina a proteção 

de dados pessoais, inclusive quando os 

dados forem utilizados pela 

administração pública, na forma dos 

arts. 23 a 30 da aludida lei. No âmbito 

regulamentar federal, citem-se: (vi) o 

Decreto nº 8.638/2016, que institui a 

política de governança digital no âmbito 

dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional; (vii) o Decreto 

nº 8.777/2016, que institui a política de 

dados abertos do Poder Executivo 

Federal; (viii) o Decreto nº 8.789/2016, 

Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2012. p. 41. 
37 No mesmo contexto, a expressão “direito fundamental à boa 

administração pública digital” foi apresentada pelo 
Professor Juarez Freitas, por ocasião da sua palestra 
proferida no XXXII Congresso Brasileiro de Direito 
Administrativo, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Administrativo, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 
2018, em Florianópolis/SC. Com isso, o eminente 
doutrinador atualiza o conceito elaborado em sua obra 
pioneira sobre o tema. No tema, confira-se: FREITAS, Juarez. 
Direito fundamental à boa administração pública. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 167. 
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que dispõe sobre o compartilhamento de 

bases de dados na administração pública 

federal; e (ix) a adoção do processo 

administrativo eletrônico, em vários 

órgãos e entidades da Federação, como, 

por exemplo, nos termos do acordo de 

cooperação técnica nº 02/2013, cuja 

coordenação compete à União, por meio 

do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

do desempenho das atividades 

administrativas estatais, para ser 

concreto, efetivo39 e real, deverá ser, 

também, digital,38 de modo que o 

teletrabalho na administração é um 

relevante instrumento para o alcance 

desses objetivos essenciais. 

5 Conclusões 

Pelo exposto, é possível apresentar as 

seguintes proposições conclusivas: 

                                                           
38 Nesse sentido, é relevante destacar as seis dimensões do 

governo digital, consoante se extrai do documento 
denominado “Revisão do Governo Digital do Brasil Rumo à 
Transformação Digital do Setor Público”, decorrente do 
Projeto Governo Digital da OCDE, a saber: “1. De uma 
administração centrada no usuário para uma administração 
conduzida pelo usuário: Um governo que adota abordagens 
e toma medidas para que os cidadãos e as empresas possam 
definir e comunicar as suas próprias necessidades para 
conduzir a elaboração de políticas e serviços públicos. 2. De 
reativo a proativo na elaboração de políticas públicas e 
prestação de serviços: Um governo que formula políticas 
públicas e serviços em antecipação aos processos de 
desenvolvimento econômico e social e em respeito às 
necessidades dos usuários proporciona um serviço aos 
usuários antes de ser solicitado. O mesmo se aplica à 
liberação de dados sob a forma de dados abertos (de forma 
proativa) ao invés de ser reativo aos pedidos de acesso à 
informação pública. 3. De um governo centrado na 
informação para um setor público orientado por dados: Um 
governo que é capaz de antecipar as tendências sociais e 
compreender as necessidades dos usuários, transformar a 
formulação, fornecimento e monitoramento de políticas 
públicas e serviços por meio da gestão e da utilização de 
dados. 4. Da digitalização de processos existentes ao 

1.  A finalidade do teletrabalho na 

administração pública é priorizar o 

ganho de eficiência do servidor público, 

no exercício das suas funções, 

prestigiando-se os resultados concretos 

das suas atividades. Para os cidadãos, 

empresas e entidades privadas do 

terceiro setor, que se relacionam 

diariamente com o Estado, a lei busca a 

melhoria da prestação dos serviços 

públicos a partir da  

39 CRFB\88, art. 3º. Dentre os objetivos de 

desenvolvimento sustentável global a 

serem alcançados até o ano de 2030, 

destacam-se: (i) o de número 9: 

“Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e 

fomentar a inovação” e (ii) em relação à 

necessidade de instituições públicas 

eficazes, o de número 16: “Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, 

processo por concepção digital (digital by design): Um 
governo que considera todo o potencial das tecnologias 
digitais e dos dados desde o início do processo de 
formulação de políticas e de serviços, a fim de mobilizar 
novas tecnologias para repensar, reestruturar e simplificar 
processos internos e procedimentos a fim de fornecer o 
mesmo setor público eficiente, sustentável e orientado para 
o cidadão, independentemente do canal utilizado pelo 
usuário para interagir com as autoridades públicas. 5. De um 
governo provedor de serviços para um governo como 
plataforma para cocriação de valor público: Um governo que 
utiliza tecnologias digitais e dados para permitir a 
colaboração com e entre as partes interessadas da 
sociedade, a fim de aproveitar a sua criatividade e suas 
capacidades para enfrentar os desafios de um país. 6. Do 
acesso à informação para abertura como padrão (open by 
default): Um governo que se compromete de forma proativa 
na divulgação de dados em formatos abertos e a tornar 
acessíveis seus processos apoiados por tecnologias digitais, 
a menos que haja uma justificação legítima para não o 
fazer”. Disponível em: 
<http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/semin
ario/digitalgov-review-brazil-portugues.pdf>. Acesso em: 28 
set. 18. 
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proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os 

níveis”. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/conheca-os-

novos-17objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu>. 

Acesso em: 05 set. 2018. 

maior motivação do servidor público em 

teletrabalho, que deverá 

necessariamente aumentar a sua 

produtividade para se manter no novo 

regime de trabalho. 

2. Embora o servidor esteja fisicamente 

fora do órgão ou entidade, estará 

virtualmente presente, disponível e 

acessível por meio de telefone e de todos 

os recursos de tecnologia da informação, 

que serão custeados pelo próprio 

servidor. Assim, sob a ótica da 

responsabilidade fiscal, há significativa 

economia de recursos públicos na 

realização de despesas de custeio, pois o 

servidor será o responsável por financiar 

a sua própria estrutura de trabalho, 

geralmente em casa (luz, água, papel, 

telefone, etc.). Por outro lado, 

proporciona-se ao servidor maior 

qualidade de vida no exercício das suas 

funções, seja porque não terá os custos 

físicos e econômicos dos deslocamentos 

de casa para o trabalho, seja porque 

poderá estar mais próximo da sua 

família, o que é fundamental. 

3. O teletrabalho exige que o chefe 

imediato fixe metas transparentes e 

objetivas, que devem ser alcançadas 

pelo servidor, sob pena de perda do 

regime teletrabalho. As obrigações do 

servidor são fixadas em termo de 

compromisso que ele assina, por prazo 

determinado e com metas objetivas 

previamente estabelecidas. 

4. A instituição do teletrabalho situa-se no 

âmbito da discricionariedade do 

administrador público. Assim, o 

teletrabalho não gera direito adquirido 

ao servidor na manutenção do regime. O 

chefe imediato pode revogar o mesmo, 

por necessidade do serviço ou mesmo 

por descumprimento das metas. 

5. A relação dos servidores em regime de 

teletrabalho, assim como as metas 

assumidas e os termos de compromissos 

assinados, será divulgada na internet, no 

site do próprio órgão ou entidade, 

dando-se transparência aos mesmos. 

6. Para que o teletrabalho dê certo, é 

fundamental a fixação de metas reais, 

transparentes e objetivas. Da mesma 

forma, é essencial conscientizar o 

servidor de que o teletrabalho é 

mecanismo de incentivo funcional, pois, 

em razão do benefício da flexibilidade 

de horário, suas metas de resultados de 

trabalho devem ser mais rígidas. 
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7. É essencial, também, que haja efetiva 

fiscalização por parte da chefia imediata 

do servidor. Assim, além de estar em 

constante interação com o chefe 

imediato, deve apresentar relatório de 

cumprimento de metas, que deverá ser 

homologado pela respectiva chefia.  

8. O teletrabalho, no Estado do Espírito 

Santo, conta com um marco regulatório 

moderno e bem estruturado. O êxito na 

sua implementação, repita-se, mais uma 

vez, dependerá do efetivo alcance dos 

resultados pelo servidor e da 

transparência que se dê à sua utilização. 

9. O teletrabalho na administração pública 

dá um relevante passo na efetivação da 

ideia de administração pública digital, 

rumo à concretização do direito 

fundamental à boa administração 

pública digital. Daí, pois, a importância 

da sua implementação como boa prática 

de gestão pública de pessoas e talentos 

no Brasil. 

Legal regulation of teleworking in 

public management: new paths 

towards digital public administration 

Abstract: This article aims to 

demonstrate the application of the legal 

regime of teleworking in public 

administration, based on the concrete 

experience of the State of Espírito Santo. 

From the point of view of the 

methodological procedure used, it is 

desired to highlight the main legal and 

operational aspects of the teleworking 

regime. In the perspective of the results 

achieved, as will be shown below, until 

the present date, considering the recency 

of its implementation in the State, 

teleworking has already been 

implemented in some organs and entities 

of the State, with positive results. All 

state agencies and entities set higher 

goals than those developed in person by 

the servants, in an average percentage of 

20% (twenty percent) more than the 

servants in presencial working regime. In 

this context, telecommuting, in the 

public administration of the State of 

Espírito Santo, has a modern and well-

structured regulatory framework. In the 

foregoing, it can be seen that teleworking 

takes a significant step towards the 

digital public administration, with a view 

to more efficient and effective results, so 

that the model examined here can serve 

as a reference for other political entities 

of the Brazilian Federation.  

Keywords: Administration. State. 

Telecommuting. Servant. Efficiency.  
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A CONTRIBUIÇÃO DA EPIGENÉTICA NA COMPREENSÃO DA OCORRÊNCIA DE 

PRÁTICAS DELITUOSAS 

Amanda Bodart Lima1 

Juracy José da Silva2  

 

RESUMO 

O presente artigo visa analisar os recentes estudos a respeito da contribuição da epigenética na compreensão 

da ocorrência de práticas delituosas. Para tanto, serão estudados, inicialmente, aspectos gerais sobre a 

epigenética, buscando entendimento acerca do conceito atual do termo. Na segunda parte do trabalho, as 

práticas delituosas serão abordadas a partir da perspectiva da epigenética, especialmente no que diz respeito 

ao comportamento do autor do delito. Adotou-se na pesquisa a metodologia referencial bibliográfica, 

utilizando-se de livros, artigos e obras que versam a respeito do tema ora estudado. 

Palavras-chave: Neurociência. Epigenética. Criminologia. 

ABSTRACT 

O presente artigo visa analisar os recentes estudos a respeito da contribuição da epigenética na compreensão 

da ocorrência de práticas delituosas. Para tanto, serão estudados, inicialmente, aspectos gerais sobre a 

epigenética, buscando entendimento acerca do conceito atual do termo. Na segunda parte do trabalho, as 

práticas delituosas serão abordadas a partir da perspectiva da epigenética, especialmente no que diz respeito 

ao comportamento do autor do delito. Adotou-se na pesquisa a metodologia referencial bibliográfica, 

utilizando-se de livros, artigos e obras que versam a respeito do tema ora estudado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em busca de respostas concretas, 

intrigados com as causas da 

criminalidade, personalidade do 

criminoso, práticas punitivas atuais e 

todos os elementos que permeiam o 

crime, muitos pesquisadores se propõem 

ao estudo do conjunto de conhecimentos 

na área da criminologia.   

Ao contrário dos amantes do Direito 

Penal, que não costumam levar em 

consideração outras ciências, os 

apaixonados por criminologia fazem 

questão de recorrer às outras áreas do 

saber, buscando explicação para aquilo 

que o mundo do Direito não proporciona. 

Com a evolução primária das pesquisas 

na área médica, iniciaram-se as teorias a 

respeito do “determinismo genético” ou 

“determinismo biológico”, que 

representa a ideia de que o 

comportamento do indivíduo é 

determinado pela sua genética, ideia que 

teve base nos estudos de um seguidor de 

Darwin, Francis Galton, biólogo, 

geógrafo e estatístico, que defendia a 

determinação hereditária tanto das 

características físicas como das 

capacidades mentais, afirmando que 

poderia aperfeiçoar a espécie humana a 

partir da seleção de cruzamentos. Teoria 

que se perpetuou até as primeiras 

décadas do século XX. (SILVA, 2014). 

Em meados de 1940, Conrad Hal 

Wadding cunhou o termo “epigenética” 

pela primeira vez, contrariando, ainda 

que de forma inicial, grande parte do que 

a comunidade científica acreditava a 

respeito dos genes, demonstrando a 

capacidade de interação gene-ambiente 

que influenciaria o desenvolvimento do 

indivíduo. 

Apesar de ainda estar buscando o seu 

espaço, estudos recentes já demonstram 

que a epigenética é capaz de auxiliar na 

compreensão das práticas delituosas, 

revelando, por exemplo, que ambientes 

hostis tendem a modular o 

funcionamento dos genes dos 

indivíduos. (DANTAS, 2018).  

Assim, o presente artigo visa realizar 

uma abordagem do conceito de 

epigenética, apresentando um pouco do 

que tem sido produzido e discutido com 

relação ao tema na área da criminologia. 

2. ASPECTOS GERAIS DA 

EPIGENÉTICA 

Originário do prefixo grego epi, que 

significa “sobre” ou “acima de”, o termo 

epigenética quer dizer “sobre a 

genética”.  
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Trata-se do estudo de mudanças 

herdadas nas funções dos genes, 

provocadas por fatores endógenos 

(fatores determinantes inerentes ao 

organismo) ou exógenos (fatores 

determinantes que dizem respeito ao 

ambiente), ou seja, elementos que 

influenciam a genética.  

O termo foi utilizado pela primeira vez 

pelo pesquisador britânico Conrad Hal 

Waddington por volta de 1940-1950, em 

seu trabalho chamado “The epigenetic 

landscape”, que trata sobre a 

demonstração visual de um conjunto de 

escolhas com as quais uma célula 

embrionária se depara durante o 

desenvolvimento, a partir das quais 

ocorre a diferenciação de um tecido para 

outro. (GOLDBERG et al, 2007). 

De acordo com Waddington, a 

epigenética consiste em eventos que 

conduzem ao desdobramento do 

programa genético para o 

desenvolvimento. De forma 

simplificada, a ideia do biólogo 

demonstra que nem todos os genes 

inseridos em nosso DNA estão ativos e 

afirma que um gene pode ser ativado ou 

desativado de acordo com as influências, 

estímulos e pressões ambientais que 

atingem o indivíduo. A exemplo, 

pesquisas demonstram evidências de que 

os indivíduos expostos à fome costumam 

desenvolver melhores mecanismos para 

armazenar gordura e açucares. 

(DANTAS, 2018). 

Apesar de possuir sua origem datada em 

meados de 1940-1950, a epigenética 

ainda é um dos ramos mais atuais da 

genética e da biologia molecular, 

possuindo contribuições extremamente 

relevantes em diversas áreas, vez que 

desmistifica a chamada “ditadura dos 

genes”, também conhecida como 

“determinismo genético”, teoria que 

vigorou durante muito tempo, 

considerando os genes como a única 

forma de transmissão das características 

biológicas hereditariamente, razão pela 

qual diversos estigmas foram criados, 

como, por exemplo, o desestímulo à 

adoção de crianças, pois se acreditava 

que, caso os pais biológicos fossem 

criminosos, a criança estaria 

determinada geneticamente ao mesmo 

fim. (IANDOLI, 2018)  

Superada, entretanto, essa ideia, 

atualmente existem estudos avançados 

no campo da epigenética que 

demonstram as evidências da herança 

não-genética, ou seja, as variações não-

genéticas decorrentes da interação do 

meio ambiente com o DNA podem ser 

transmitidas para os descendentes, 

fenômeno conhecido como “herança 

epigenética”. (SKINNER, 2016). 
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Marcelo Fantappié, professor associado 

da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e pesquisador do laboratório de 

Helmintologia e Entomologia Molecular 

do Instituto de Bioquímica Médica da 

UFRJ, em seu artigo “Epigenética e 

Memória Celular”, publicado pela 

Revista Carbono, em 2013, faz uma 

excelente explanação acerca do tema, 

demonstrando que a herança epigenética 

já estava presente nos argumentos dos 

naturalistas do século XVIII, vez que 

Jean Baptiste Lamarck acreditava que a 

evolução ocorria, em parte, através de 

características adquiridas durante a vida. 

Em sua teoria, Lamarck falava sobre a lei 

do uso e do desuso, que resultou da 

observação de que certos órgãos se 

desenvolvem mais com a sua utilização, 

entretanto ficam atrofiados quando em 

desuso. Como exemplo, o naturalista 

citava o pescoço das girafas que, a partir 

da necessidade de alcançar folhas mais 

altas nas árvores, teriam desenvolvido a 

musculatura esticando seus pescoços, o 

que fez com que ficassem tão longos, 

sendo tal característica transmitida 

hereditariamente, tornando a próxima 

geração mais apta ao ambiente.  

Assim, a teoria de Lamarck se aproxima 

do que é estudado hoje na epigenética, 

porém com algumas diferenças cruciais, 

pois a mudança nos genes é lenta e pode 

demorar muito tempo para que ocorra o 

processo descrito por Lamarck a respeito 

da transmissão hereditária das 

características adquiridas. Todavia, 

através do estudo da epigenética, foi 

possível observar que tais mudanças 

podem ocorrer de forma mais rápida 

devido às influências recebidas pela 

célula. 

A Drª Maria Lúcia Corrêa Giannella 

(2014), pesquisadora com ênfase em 

diabetes e nas áreas de Biologia Celular 

e Molecular, explica que, inicialmente, 

nos estudos da genética havia uma busca 

pelos genes que, supostamente, 

determinariam o Diabetes tipo 2, 

entretanto, no decorrer do 

desenvolvimento dessas pesquisas, 

poucos genes com grande impacto foram 

encontrados, levando os estudiosos ao o 

epi genoma, ou seja, o estilo de vida do 

indivíduo, se pratica ou não atividades 

físicas, entre outros fatores externos 

capazes de influenciar os genes. 

A partir disso, caíram por terra as 

afirmações que levavam os 

pesquisadores a acreditarem que os 

indivíduos desenvolvem doenças 

crônicas apenas devido à sua genética, 

uma vez que agora se sabe que os fatores 

ambientais são necessários para o 

desenvolvimento da doença, não 

havendo um gene capaz de garantir sua 
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manifestação sem que exista influência 

de componente ambiental nesse sentido.  

Cesar Vasconcellos de Souza, médico 

psiquiatra e produtor de textos, em seu 

artigo “Epigenética e Comportamento 

Humano” (2016), vai além e afirma, com 

base nos estudos de Eric R. Kandel, que 

o processo pode ocorrer, inclusive, 

quando o ser humano ainda está no útero 

da genitora, recebendo estímulo de tudo 

que ocorre no ambiente, bem como nos 

pensamentos e sentimentos desta, que 

produzem influências epigenéticas sobre 

o comportamento do feto. 

Portanto, a epigenética pode ser definida 

como a interação gene-ambiente que 

influencia o desenvolvimento, de forma 

que o meio ambiente consegue modular 

a expressão gênica de acordo com 

experiências individuais, estilo de vida, 

entre outras influências externas. 

3. O ESTUDO DAS PRÁTICAS 

DELITUOSAS A PARTIR DA 

EPIGENÉTICA 

As descobertas acerca da epigenética se 

mostram extremamente relevantes para 

diversas áreas, na medida em que são 

capazes de explicar situações que não 

encontram respostas nos estudos da 

genética. 

Mesmo se tratando de uma descoberta 

relativamente antiga, datada de meados 

de 1940, apenas nos últimos anos a 

epigenética começou a ser explorada, 

uma vez que era vista com maus olhos 

pelos pesquisadores devido a sua 

semelhança com a teoria de Lamarck, 

que se encontrava superada pelas teorias 

de Darwin.  

Todavia, com as recentes descobertas 

acerca da epigenética, muitos 

pesquisadores se interessaram pelo tema, 

desenvolvendo estudos que visam 

compreender as práticas delituosas a 

partir dessa ciência. Os estudos, ainda 

que iniciais, já demonstram, por 

exemplo, que ambientes hostis tendem a 

modificar o funcionamento dos genes 

dos indivíduos. (DANTAS, 2018). 

A teoria encontra fundamentos na obra 

de Adrian Raine, “A anatomia da 

Violência, as raízes biológicas da 

Criminalidade” (2013), na qual o autor 

aborda o desenvolvimento da biologia 

humana, elucidando que essa se deu em 

um ambiente selvagem que exigia 

práticas violentas para garantir a 

sobrevivência, vigorando a “lei do mais 

forte”. Situação que foi remodelada com 

a origem da civilização, onde as 

capacidades intelectuais passaram a ser 

mais valorizadas do que a violência em 

se tratando de vantagem evolutiva. 

Contudo, a civilização ainda é um 

processo recente da humanidade, razão 
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pela qual a obra de Adrian Raine explana 

que a biologia humana ainda mantém os 

genes determinantes para o 

comportamento violento que foram 

adquiridos por nossos antepassados 

devido à necessidade de lutar por 

sobrevivência.  

Porém, da mesma forma que os estudos 

direcionados a localizar os genes de 

doenças crônicas não encontram 

elementos suficientemente responsáveis, 

havendo sempre um componente gênico 

e um componente ambiental para a 

manifestação da doença, os genes que 

determinam comportamentos violentos 

também não são absolutos, necessitando 

de elementos ambientais capazes de 

contribuir para esta manifestação, 

segundo Raine. 

Seguindo a linha mencionada pelo 

psiquiatra Cesar Vasconcellos de Souza, 

em seu artigo “Epigenética e 

comportamento Humano” (2016), citado 

no tópico anterior, esses componentes 

ambientais que, somados ao gene, 

possibilitam o desencadeamento do 

comportamento violento, podem ser 

adquiridos pelo indivíduo ainda no útero 

da genitora, vez que o feto recebe 

influências sobre o ambiente ao redor, 

bem como dos sentimentos e 

pensamentos da mãe. 

Em seu artigo de título “O crime 

biológico: implicações para a sociedade 

e para o sistema de justiça criminal” 

(2008), Adrian Raine discorre, dentre 

outros tópicos, sobre o papel do 

ambiente social para a ocorrência de 

práticas delituosas. Apesar de 

reconhecer a importância dos fatores 

genéticos e neurobiológicos para o 

entendimento do que chama de “mente 

criminal”, por acreditar que os fatores 

genéticos possuem grande importância 

para o desenvolvimento do 

comportamento violento, afirma que os 

genes não são imutáveis, tendo em vista 

que as influências ambientais e 

psicossociais sofridas pelo indivíduo em 

fase de desenvolvimento podem alterar a 

expressão do gene, o que altera o 

funcionamento cerebral e resulta em um 

comportamento antissocial.  

Trata-se de observação extremamente 

importante, uma vez que os indivíduos 

estão, desde o seu nascimento, buscando 

adaptar-se ao meio, respondendo aos 

estímulos e influências que sofrem. 

Nesse sentido, têm-se que as fases de 

desenvolvimento e aprendizagem 

ocorrem na infância e juventude, assim, 

expor estes indivíduos aos ambientes 

negativos, causa, consequentemente, sua 

adaptação a este meio.  



 

 CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020) – janeiro – julho                                                     65 
 

Raine menciona que o comportamento 

violento e criminoso, quando combinado 

com fatores de risco sociais e biológicos, 

aumenta exponencialmente. Nesse 

sentido, cita estudos de diversos países 

que demonstraram que complicações 

durante o nascimento podem interagir 

com ambientes familiares negativos de 

forma a criar uma predisposição à 

ocorrência de infração violenta na vida 

adulta. 

Raine destaca as evidências de que a 

mutação no gene da MAO-A juntamente 

com maus tratos na infância pode 

predispor o comportamento antissocial 

em adultos. 

Um estudo publicado em 2014 na revista 

especializada "Molecular Psychiatry", 

realizado com 800 finlandeses 

condenados por crimes violentos e não 

violentos, em comparação com a 

população em geral, encontrou dois 

genes (MAO-A e CDH13), que estariam 

associados "a comportamentos 

extremamente violentos", sendo um 

deles o mesmo gene mencionado por 

Adrian Raine (MAO-A). 

A pesquisa mencionada não foi 

concebida para explicar o impacto das 

variações genéticas e os próprios os 

autores afirmam que outros genes 

também podem desempenhar um papel, 

direta ou indiretamente nesse sentido.  

Entretanto, apesar de se tratar de estudo 

direcionado para a o campo da genética, 

é possível extrair algumas observações 

relevantes que nos levam a confirmar as 

teses firmadas a respeito da epigenética, 

tendo em vista que, de acordo com os 

autores, as duas versões dos genes são 

comuns em diversos indivíduos, sendo 

encontrados em um a cada cinco 

indivíduos, mesmo que a maioria não 

cometa ações violentas durante a vida. 

Relatam ainda que, no mesmo estudo 

ainda existem indivíduos que mesmo 

sem possuir essas versões dos genes, 

estão no grupo “ultra-violento” 

estudado, reforçando a ideia de 

desconstrução do chamado 

“determinismo genético” e, ao mesmo 

tempo, sendo um indicativo de 

confirmação da teoria de Adrian Raine 

no sentido de que, devido ao pouco 

tempo de civilização que possuímos 

como sociedade, ainda mantemos os 

“genes da violência”. 

Conforme já mencionado, para Adrian 

Raine, os fatores ambientais e sociais, 

bem como os fatores genéticos e 

neurobiológicos possuem a mesma 

importância quando se trata do 

comportamento violento que leva o 

indivíduo à prática de delitos, todavia, 

Raine menciona que, nas situações nas 

quais o estudo do caso do indivíduo não 
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apresenta fatores de risco sociais que o 

levem ao comportamento antissocial, os 

fatores biológicos acabam se destacando. 

Assim também é na situação contrária, 

quando o indivíduo está inserido em um 

contexto familiar negativo, o fator 

biológico fica camuflado pelas causas 

sociais do crime. 

Diante das evidências mencionadas, pela 

comprovação de que os genes não são 

imutáveis, a epigenética traz a 

possibilidade de alteração da expressão 

dos genes através da influência de fatores 

ambientais, o que faz com que os 

pesquisadores comecem a questionar 

quais seriam os meios cabíveis para 

tratamento e prevenção de violência, 

comportamento antissocial e práticas 

delituosas. (RAINE, 2008). 

Nesse sentido já existem pesquisas que 

demonstram o comportamento 

antissocial do indivíduo relacionado à 

deficiência alimentar nos primeiros 03 

(três) anos de vida, causando deficiência 

do funcionamento cerebral, o que resulta 

em disfunções neurocognitivas que são 

fatores de predisposição ao 

comportamento antissocial. (RAINE, 

2008) 

Considerando a pesquisa citada, é 

possível verificar que a solução pode ser 

mais simples do que o imaginado. Nesse 

sentido, Adrian Raine menciona que 

programas de prevenção que controlam a 

alimentação dos indivíduos durante a 

infância já existem e, como resultado, 

geram a redução da prática de crimes.  

Não há, entretanto, como abordar as 

práticas violentas e a epigenética sem 

abordar os transtornos mentais, tendo em 

vista que os mecanismos epigenéticos 

são considerados umas das principais 

apostas das pesquisas atuais em 

psiquiatria, por apresentarem explicação 

a partir da interação da herança genética 

do indivíduo e os fatores ambientais, que 

gera alterações na expressão do material 

genético, culminando na determinação 

das características que serão 

desenvolvidas no indivíduo. (FREITAS-

SILVA, 2014). 

Nesse sentido, Adrian Raine (2008), 

afirma ser possível concluir, com base 

nos diferentes paradigmas clínicos da 

neurociência, que há uma significativa 

base cerebral no comportamento 

antissocial e que tais processos 

neurocomportamentais possuem grande 

relevância para a compreensão da 

violência na sociedade.  

Assim, menciona as implicações 

neuroéticas e neurolegais a respeito do 

tema, questionando acerca dos 

elementos: Responsabilidade e punição. 

O indivíduo que apresenta disfunções 

cerebrais deve ser inteiramente 
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responsabilizado em caso de 

cometimento de uma prática delituosa?  

Raine, ainda demonstra, em seu artigo 

“O crime biológico: implicações para a 

sociedade e para o sistema de justiça 

criminal” (2008), que os indivíduos que 

demonstram comportamentos 

antissociais possuem os circuitos neurais 

prejudicados no que se refere ao 

sentimento, moral e tomada de decisão. 

Assim, aborda o tema de uma 

perspectiva de julgamento moral, 

questionando se tais indivíduos teriam a 

capacidade de distinguir o certo do 

errado, não no que se refere ao conceito 

legal dos termos, mas sim com relação ao 

sentimento.  

O questionamento trazido pelo autor é de 

extrema relevância, tendo em vista que 

se acredita que as emoções sejam o 

elemento central para o julgamento 

moral. 

Portanto, apesar de a epigenética trazer 

imensa contribuição para a criminologia, 

ainda há grande a discussão que circunda 

o tema, e certamente ainda há muitas 

descobertas a serem realizadas nesse 

sentido.  

Mesmo não esgotando o conteúdo, é 

importante reconhecer sua relevância, 

pois além de afastar a ideia trazida pelo 

determinismo genético, utilizado por 

muito tempo para embasar teses racistas 

(DANTAS, 2018), a epigenética traz 

significativas contribuições, tanto para a 

área médica como para a criminologia, 

que tem se utilizado das descobertas da 

epigenética para desenvolver teses 

acerca dos fatores que permeiam o 

crime. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A epigenética traz consigo a 

possibilidade de modulação da 

expressão gênica através da interação 

gene-ambiente, acabando com a ideia do 

“determinismo genético” e trazendo ao 

mundo uma nova visão da genética 

humana e sua interação com o meio 

ambiente. 

Nessa perspectiva, mesmo que o 

indivíduo possua determinado gene, isso 

não será determinante para o 

desenvolvimento de uma característica, 

uma doença ou, no caso do tema do 

presente artigo, o comportamento 

violento que leva o indivíduo ao 

cometimento de práticas delituosas. 

Havendo, assim, a necessidade de um 

fator externo que faça pressão suficiente 

para desencadear a característica.  

Como menciona Skinner (2016): “A 

regulamentação da biologia nunca 

envolverá um 'processo apenas genético', 

nem um 'processo somente 
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epigenético'. Eles são completamente 

integrados.” 

Apesar de se tratar de uma descoberta 

relativamente antiga, uma vez que o 

termo foi utilizado pela primeira vez em 

meados de 1940, pelo pesquisador 

Conrad Hal Waddington, a epigenética 

não obteve muito crédito na época em 

que o pesquisador propôs a ideia, pelo 

fato de possuir semelhanças com a teoria 

de Jean-Baptiste de Lamarck, que se 

baseava na lei do uso e do desuso, 

resultante da observação de que certos 

órgãos se desenvolvem mais com a sua 

utilização, ficando atrofiados quando em 

desuso e que tais características eram 

adquiridas devido a necessidade e 

transmitidas hereditariamente, tornando 

a próxima geração mais apta ao 

ambiente. Superada a teoria de Lamarck, 

até então, pela teoria evolucionista de 

Charles Darwin.  

Entretanto, nas últimas décadas, as 

teorias relacionadas à neurociência 

conseguiram destaque com relação a 

formação de patologias mentais, através 

dos estudos dos componentes genéticos 

e cerebrais, em busca das causas ou 

determinações genéticas dos transtornos 

mentais relacionados à violência, o que 

abriu espaço para a epigenética. 

(FREITAS-SILVA, 2014).   

Dada a sua complexidade, ainda há 

muito a ser descoberto, razão pela qual a 

epigenética deve ser estudada com 

cautela, por se tratar de estudo em 

desenvolvimento. Todavia, as pesquisas 

direcionadas à criminologia com base na 

epigenética, já possuem contribuições 

significativas para a compreensão dos 

elementos que levam o indivíduo à 

prática delituosa, como demonstram os 

estudos de Adrian Raine, que 

demonstram que ambientes hostis 

podem modular o funcionamento dos 

genes do indivíduo em desenvolvimento, 

conduzindo-o a uma alteração do 

funcionamento cerebral que resulta em 

um comportamento antissocial, capaz de 

levar o indivíduo à prática violenta.  

O tema é de grande relevância e 

utilidade, pois além de auxiliar na 

compreensão dos fatores que levam o 

indivíduo à violência, também tem sido 

utilizado para a produção de pesquisas 

focadas em como reverter ou evitar o 

comportamento violento através do 

mesmo mecanismo, ou seja, controlar os 

fatores de riscos externos que são 

capazes que desencadear o 

comportamento antissocial do indivíduo.  

É, ainda, necessário mencionar que o 

controle dos fatores supramencionados 

deve ocorrer ainda quando o indivíduo se 

encontra na vida intrauterina, de acordo 
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com Cesar Vasconcellos de Souza 

(2016), tendo em vista que o feto 

também sofre com as influências 

recebidas pela genitora. 

Raine (2008), ainda alerta que já existem 

programas de prevenção que controlam a 

alimentação dos indivíduos durante a 

infância e, como resultado, geram a 

redução da prática de crimes. 

Acentua-se ainda que a deficiência 

alimentar na infância e ambientes hostis 

são apenas alguns dos fatores ambientais 

citados que podem desencadear o 

comportamento antissocial nos 

indivíduos pois, como mencionado ao 

longo deste artigo, a epigenética ainda 

está sendo descoberta, e possivelmente 

ainda trará muitas respostas.  

Dessa forma, mesmo ainda sendo pouco 

explorada pelos pesquisadores da área, a 

epigenética tem sido uma grande 

descoberta para a criminologia, trazendo 

contribuições significativas para os 

estudos acerca do crime, possibilitando 

uma maior compreensão dos fatores 

genéticos e ambientais que propiciam a 

ocorrência de práticas delituosas, além 

de auxiliar na elaboração de possíveis 

soluções e prevenções para o problema 

da violência, posto que, em tese, o 

controle do ambiente possui o condão de 

evitar e, até mesmo, reverter os fatores 

de risco que levam o indivíduo à prática 

do crime, como se extrai das 

informações trazidas no presente artigo. 
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 O DIREITO FUNDAMENTAL DE DIZER ADEUS  

  

Juracy José da Silva1  

INTRODUÇÃO  

  

A pandemia sem dúvida tem trazido diversos ensinamentos a toda humanidade. Para os 

quebrantados de coração, a lição da nossa fragilidade, para os soberbos, o aprendizado de 

que “coisas” não é a garantia da longevidade. Além disso, outra importante lição é a 

memória, quando esquecemos da história que já havia avisado ao mundo que a 

humanidade não seria imune à situações virais, cujas consequências custaria a vida de 

milhares de pessoas. Não demos importância ao aviso.   

  

Apertar a mão, abraçar, estar juntos, conversar próximo ou distante, tudo isso passou a 

ser pensado e repensado. Os valores que sempre tivemos por pequeno e, talvez, 

insignificantes ganharam destaque no tempo pandêmico.   

  

Dentro dessas lições, existe, talvez, a mais cruel e dolorosa, que é a de se negar o direito 

de se despedir, de dizer “adeus”. Um direito natural à espécie humana, que perpassa pela 

cultura, pela crença, pelos sentimentos e nos deixa abestalhados, inconsolados e perdidos.  

Nem isso o vírus nos permitirá fazer?  

  

Dizer adeus a alguém que está indo, ou que se foi, o que vai ficar, não importa. O direito 

de se despedir. Isso a pandemia teve o cuidado de nos tirar abruptamente.  

  

  

  

  

  

 
1 Juracy José da Silva, Bacharel em Direito – UFES, Especialização em Direito Penal e Processo Penal,  

Especialização em Didática em Ensino Superior, Mestre em Adolescente em Conflito com a Lei, 
Licenciando em História – Uniasselvi, Formação em Psicanálise Clínica – ABPC, Associado ao Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, Professor do Centro Universitário de Ensino Superior de Vitória 
– CESV, Doutorando em Educação - Universidade Metodista de São Paulo.  
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A tradição dos povos  

  

Se trafegarmos pelas culturas mais 

antigas encontraremos o ritual da 

despedida.  

Desde os povos aborígenes, autóctones, 

nativos, até os percussores do 

pensamento científico, como os gregos 

da antiguidade, os pais do monoteísmo, 

ou seja, a humanidade sempre cuidou de 

significar a  

“despedida”, criando formas e rituais 

para dizer “adeus”.   

Exemplo disso, os povos indígenas do 

Xingu que se despedem de seus mortos 

celebrando o Kuarup, revelado em um 

momento de exaltação, um ritual alegre 

que encerrava o luto. Segundo a cultura  

“os mortos não gostam de ver os vivos 

tristes”, crença que se segue. Por essa 

razão, eles fazem uma festa exuberante, 

na qual os Kuarup, que são troncos de 

madeira decorados, representam o 

espírito dos mortos.  

Na cultura judaica, há leis especificas que 

tratam da despedida, durante e após o 

sepultamento. As pessoas que estão 

colocando terra na sepultura devem 

tomar cuidado para não passar a pá ou a 

enxada de mão em mão, mas sim, fincála 

na terra.  

Aqueles que estiverem presentes ao 

enterro devem formar duas filas, como 

um corredor, por onde os enlutados 

deverão passar. Aqueles que formarem o 

corredor devem recitar a tradicional 

prece de consolação: "Hamacom 

yenachem etchem betoch shear avelê 

Tsiyon Virushaláyim" (Que Deus te 

conforte entre os outros enlutados de 

Sion e Jerusalém.) É uma grande 

“mitsvá” fazer um discurso apropriado ao 

falecido, mencionando seus bons traços 

de caráter, que seja sincero e contenha 

verdades, caso contrário tornase 

prejudicial ao orador e ao falecido. O 

objetivo primordial do panegírico é 

honrar o falecido. Fala-se também sobre 

seus pais e família e, ainda, se o falecido 

deixou instruções de como preferia não 

ser louvado, sua vontade deve ser feita.  

Há nessa tradição judaica um formal 

pedido de perdão ao falecido, no caso de 

não termos mostrado o respeito 

adequado. É costume, após o enterro, ao 

sair do cemitério, arrancar um pouco de 

grama para demonstrar que o falecido 

brotará de novo à vida quando da 

ressurreição dos mortos (Techiyas 

Hametim ) e jogá-la por cima do ombro 

direito para trás e recitar o seguinte: 

"Veyatsisu me'ir keêssev haáretz; zachur 

ki afar anáchnu" (Que eles (os falecidos) 

brotem (ressuscitem) como as plantas da 

terra). Os rituais fúnebres na Grécia 

antiga  
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Na Grécia Antiga, a morte também era 

alvo de rituais fúnebres, trazendo o pesar 

da perda e a memória do falecido. A 

propósito, o calendário católico sofreou 

significativas influências a respeito do 

ritual de honra aos mortos na  

Antiguidade, cuja influência se traduz 

até hoje em várias partes do mundo com 

a instituição do Dia dos Fiéis Defuntos. 

Este dia tem como objetivo relembrar os 

fiéis falecidos, com uma série de 

homenagens e ritos religiosos.  

  

 Segunda a tradição, o morto era 

preparado com muito cuidado, sendo 

lavado e untado com óleo perfumado e 

envolto em vestes brancas para ser 

exposto em um leito solene. Ao seu 

redor, vasos com perfume. Na boca do 

morto, era comum colocar uma moeda, 

que serviria de pagamento ao barqueiro 

do Mundo Inferior, Caronte. O velório 

(exposição do morto, em grego,  

"próthesis") costumava durar um ou dois 

dias, nos quais mulheres e homens 

lamentavam pela perda do falecido. Era 

comum as mulheres arrancarem seus 

cabelos em mostra de pesar. Havia uma 

prescrição legal para o cortejo, ele 

deveria ser realizado antes do nascer do 

sol. Os sepulcros ficavam fora da cidade, 

alinhados à estrada.  

  

O sepultamento era realizado colocando 

o defunto diretamente na cova ou dentro 

de um sarcófago. Juntamente com o 

morto eram enterrados objetos que lhe 

serviram quando vivo, como por 

exemplo, armas, estatuetas, ânforas, 

entre outros. Por fim, como símbolo de  

“adeus”, dando cabo a cerimônia, era 

necessário purificar a casa onde se deu o 

óbito. Como homenagem, eram 

realizados banquetes e sacrifícios que se 

repetiam no terceiro e no trigésimo dia 

após o enterro.  

  

O direito de dizer adeus aos seus mortos, 

talvez seja tão antigo quanto à própria 

consciência humana. Nunca soubemos 

lidar bem com esse evento natural, a 

morte, a única certeza da vida.  

 A morte do  corpo  está  

relacionada, 

convencionalmente, ao fim da 

existência de um organismo, à 

extinção do funcionamento da 

vitalidade neste receptáculo 

físico. O corpo não reage mais 

aos estímulos externos, 

portanto, torna-se dispensável, 

o ser não precisa mais deste 

revestimento carnal.  

Simbolicamente, a morte é 

associada a uma figura 

portando uma foice, a um Anjo 

que vem buscar a alma 

humana, à coloração negra, a 

um túnel que tem ao fundo 

uma intensa luz, entre outras 

imagens alegóricas  

(SANTANA, 2008);  
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As religiões sempre cuidaram no tratado 

da morte, aliás, todas se preocuparam em 

dar um significante a esse momento da 

vida. Tanto os católicos, como os 

protestantes, budistas e espiritas. Alguns 

falam em Renascimento, outros em 

eternidade e até mesmo a integração com 

a natureza, para as matrizes africanas.  

Inegavelmente há diferentes formas de se 

encarar a morte, há outras inúmeras 

formas de se despedir de seus mortos.  

O próprio direito do morto de ser 

enterrado é algo que perpassa a 

contemporaneidade como dito, a lembrar 

da tragédia Grega escrita por Sófocles em 

que Antígona tenta enterrar o irmão 

Poliníces com suas próprias mãos, 

momento em que é repreendida pelo rei 

Creonte. Tal passagem remete inclusive à 

reflexão sobre um direito natural de 

enterrar seus mortos.  

Fato é que, da mesma forma que os 

mortos possuem o direito de serem 

sepultados, há um direito de seus entes 

queridos ao sepultarem ou ao menos de 

se despedirem, de acordo com as suas 

crenças, costumes e religião.  

A questão que se põem em voga é que, 

apesar dos rituais de despedida serem 

comum nas mais diversas culturas, como 

se despedir de seus entes queridos 

infectados pelo Coronavirus? Uma 

reflexão, uma pergunta ou um desabafo. 

Duas visões, dois lados, duas pancadas da 

vida, uma, a negação da despedida dos 

pacientes já mortos, outra, a despedida 

dos pacientes terminais.  

Esse fato foi tão comovente que motivou 

um grupo de militantes do partido 

democrático na zona 6 de Milão, na  

Itália, a liderar uma iniciativa para que os 

idosos isolados tenham pelo menos a 

possibilidade de se despedir de seus entes 

queridos.  

A ideia levou a compra de cerca de 20 

tablets que mais tarde foram distribuídos 

no Hospital San Carlo e que permitem a 

realização de videochamadas. A 

iniciativa foi chamada "o direito de dizer 

adeus".  

A verdade é que estamos perplexos 

diante de um vírus que está sendo capaz 

de não só alterar a rotina e o estilo de vida 

da humanidade, mas além do risco para a 

vida, nos arrancou violentamente o 

direito humano que até ontem não 

compreendíamos a importância para a 

vida. O direito de dizer “adeus”, “até 

logo”, “obrigado por ter existido”.  

Sob o ponto de vista da saúde pública, um 

cuidado intransponível. Na ótica de quem 
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perdeu alguém, uma violência, talvez 

falta de empatia ou o humano não é tão 

importante assim.  

Do direito fundamental  

Há, portanto aqui, o inevitável discurso 

da ponderação de interesse, dois bens 

jurídicos em choque, uma concorrência 

entre dois pressupostos essenciais do 

Estado Democrático de Direito. Se de um 

lado existe um direito individual de cada 

indivíduo se despedir de seu ente 

querido, algo que não poderia a princípio 

ser negado, por outro há um interesse 

público: a saúde pública.  

Uma indagação salta aos olhos: quem 

tem legitimidade para decidir: a justiça, a 

família ou as autoridades sanitárias?  

Pensamos que não se pode negar que a  

“despedida” ou o “adeus” aqui 

referendado revela-se em um direito 

fundamental, ainda que pelo viés 

cultural, religioso ou humano. Construir 

um diálogo jurídico sobre a problemática 

seria a maneira mais humana para tratar 

aquilo que é intrinsicamente algo da 

própria natureza humana. Mesmo que se 

admitisse a hipótese, já anunciada por 

alguns, em garantir que o indivíduo que 

despediu de seu ente querido, morto pelo 

Coronavirus, se isolasse totalmente do 

contato com outras pessoas após o 

velório, por certo que não haveria um 

problema maior pois se assumiu aquele 

risco de forma informada e esclarecida, 

exerceu ali a sua autonomia privada.  

Apesar de estarmos falando de um direito 

indisponível ao invocar a saúde ou a vida, 

o luto também merece seu espaço, ainda 

que se reconheça a envergadura da 

gravidade para algumas pessoas o 

contanto ou contágio com o vírus.  

Seja como for, caberia de se estabelecer 

uma política pública de característica 

urgente para permitir que, em meio ao 

caos, a dor seja aliviada pelo direito de 

dizer “adeus”. Direito que não pode ser 

apenas desprezado a pretexto de bens 

considerados mais importantes.  

Existem despedidas que vale a própria 

vida, pela vida. Existem “adeus” que 

autorizo o vivo a viver, pois quem vai, 

pode levar consigo aquele que fica.   

Portanto, vejo que ao se permitir o 

exercício desse direito, ao risco do 

comprometimento do indivíduo em se 

isolar e não propagar a doença é essencial 

para que possa efetivar o seu direito de 

despedir-se de seu ente querido. Caso não 

se proponha tal debate, a vedação de se 

velar os mortos não se dá com base em 

fundamentos autoritários ou mesmo em 
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fundamentos que busquem a supressão 

de direitos individuais, mas, em 

fundamentos que busquem resguardar a 

saúde pública. Não se pode de forma 

alguma permitir generalizações ou 

acepções a priori de que os interesses 

públicos sempre se sobrepõem aos 

interesses individuais, deve-se sempre 

analisar o caso concreto.  

E a despedida daqueles doentes 

acometidos pelo Coronavirus, já em 

estado terminal? Como despedir dos 

entes queridos dentro de UTIs e hospitais 

se o acesso é restrito e os riscos de 

contaminação são enormes?  

A experiência relatada da Itália deveria 

ser uma política, já que tem demonstrado 

resultados positivos, ou seja, por meio da 

tecnologia na utilização de smartfones e 

tablets para permitir a despedida. Ainda 

que venha a dizer sobre a frieza na 

concepção da proposta, é uma 

possibilidade, mas não deixa de se ver na 

proposta a preocupação com o 

sentimento humano.  

O grande desafio de tal prática é conciliar 

um ambiente frio, que necessita de 

agilidade, rapidez como o das UTIs, em 

que muitas vezes faltam profissionais, 

com práticas humanizadas. Relatos  

Uma notícia muito divulgada nas últimas 

semanas foi a da enfermeira Juanita 

Nittla, chefe da UTI do hospital Royal 

Free, em Londres. Ela relatou a 

necessidade de interrupção do tratamento 

de pacientes quando o tratamento se torna 

ineficaz.  

Seu relato foi acerca da necessidade de 

interromper o tratamento, já ineficaz, de 

uma paciente, também enfermeira, de 

aproximadamente 50 anos. Já em estado 

terminal e sem qualquer chance de 

recuperação, os aparelhos deveriam ser 

desligados. A enfermeira relatou que 

telefonou para a filha da paciente e 

colocou o telefone ao lado do ouvido da 

mãe. Para a enfermeira, um simples 

telefonema trouxe paz e conforto para a 

família daquela paciente.  

O grande desafio hoje é da 

humanização de tais centros de 

internação, que não devem tão 

somente buscar a cura da 

doença, mas, o conforto do 

paciente e seus familiares. O 

direito de dar adeus, ainda que 

por meio de tela de aparelhos 

celulares ou tablets pode se 

apresentar fria, mas, talvez seja 

a mais humanizada em um 

momento como esse, cabendo 

assim, uma sensibilidade por 

parte dos médicos e 

enfermeiros, em garantir a 

morte digna do paciente e ao 

mesmo tempo o direito de 

dizerem adeus aos entes 

queridos, como própria 

afirmação da dignidade da 
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pessoa humana, enquanto 

fundamento do Estado 

Democrático. (ALVARENGA,  

2020).  

É a dona Albani?  

Depois de contrair Coronavirus em uma 

internação médica, dona Maria Albani 

foi levada de volta a um hospital que 

possui atendimento humanizado em 

Recife (PE) e, devido ao agravamento do 

quadro, precisou ser encaminhada à UTI. 

No leito, ficou sem contato com os 

familiares que poderiam oferecer algum 

alento em seus últimos dias de vida. A 

história só não terminou de forma mais 

dolorida porque sua filha venceu uma 

batalha pelo direito ao adeus.  

Mesmo em um hospital humanizado, não 

foi nada fácil para Silvana mostrar que, 

por mais caótica que seja, a pandemia não 

pode enterrar com seus mortos o 

princípio da humanização. Somente 

depois de acionar a imprensa e fazer 

“barulho” no meio político, a jornalista 

conseguiu a ajuda de dois médicos para 

realizar uma chamada de vídeo e dizer 

suas últimas palavras de agradecimento e 

de amor à mãe, que já estava entubada e 

sedada.  

“O tablet que tanto distanciou as pessoas, 

que tanto desumanizou as relações, hoje 

é instrumento de humanização. Para 

mim, essa ligação fez toda a diferença.  

Sem isso, eu estaria angustiada”, declara 

a jornalista que agora tenta elaborar o 

luto de forma menos traumática.  

“Imagina não poder se despedir da pessoa 

que você mais ama no mundo?”, 

completa. Foram 15 minutos de 

videochamada e, cerca de 36 horas 

depois, dona Maria Albani faleceu.  

Silvana conta que, no momento em que 

ouviu a enfermeira do outro lado da linha 

dizer que não seria possível fazer a 

chamada de vídeo, foi como se sentisse a 

dor de todas as pessoas que passam por 

essa angústia. São filhos, sobrinhos, pais 

e irmãos que viram seus parentes, vítimas 

da covid-19, pela última vez ao deixá-los 

no hospital e depois só voltaram para 

sepultá-los em caixões lacrados, sem 

velório e com número restrito de 

acompanhantes.  

Depois de conseguir o direito 

humanitário para si, a jornalista decidiu ir 

mais longe em sua luta e sugeriu a 

elaboração de um projeto de lei para que 

a prática da despedida virtual seja 

institucionalizada em todo o país. A ideia 

foi abraçada pelo deputado federal Célio  

Studart (PV-CE), que redigiu e 

apresentou o PL 2136/2020 para garantir 

videochamadas de familiares a pacientes 

internados com Coronavirus. Se 

aprovada, a lei se chamará “Maria 

Albani”.  
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Ação possível  

  

Silvana enfrenta um luto duplo, pouco 

antes da mãe morrer, também perdeu o 

pai. Outros que acolheram a causa de 

Silvana foram a fundadora e a presidente 

do grupo “Vítima Unidas”, a estilista e 

escritora Vana Lopes e a ativista em 

Direitos Humanos Maria do Carmo dos 

Santos, respectivamente, que propuseram 

à jornalista lançar em conjunto o abaixo-

assinado a favor da medida. A petição se 

une a outras em um movimento de 

enfrentamento ao Coronavirus, criado 

pela Change.org, em busca de ações para 

a crise.  

O abaixo-assinado é muito 

importante para capilarizar, ele 

amplifica e amplia o alcance no 

momento em que vai chegando 

a pessoas que estão em outro 

estado e país, e elas são como 

elos nessa grande corrente que 

transforma o mundo”, opina a 

jornalista. A campanha já 

recebeu o apoio de médicos, 

advogados, atores, procuradores 

e promotores de justiça.  

  

Esse movimento em torno de gestos e 

práticas de humanização na pandemia 

começa a frutificar em iniciativas. 

Depois do caso de dona Maria Albani, o 

Governo do Estado de Pernambuco  

implantou o programa “visita.com”, que 

estabeleceu a videoconferência entre 

pacientes internados com covid-19 e seus 

familiares. O projeto prova que, além de 

necessária e fundamental, a ação da visita 

e despedida virtuais é também possível e 

viável. A jornalista questiona:  

Qualquer isolamento é muito ruim 

para o paciente e seus familiares, 

mas esse, devido à contaminação tão 

grande e fácil, é pior. Entra o médico 

ou enfermeiro como um  

‘astronauta’, dá um medicamento e 

sai. Imagina como fica o paciente 

que está acordado, podendo morrer a 

qualquer momento distante da 

família e sem contato humano?  

  

Silvana, que é ativista e fundadora da 

Agência de Notícias de Direitos Animais 

(ANDA), diz receber como um  

“presente” a chance de poder se 

mobilizar por esta campanha.   

O que me conforta, o que 

acalma as dores da minha alma 

é trabalhar por uma causa justa. 

Isso tudo é amenizado por essa 

causa. Me sinto muito 

beneficiada em levar esse apelo 

adiante porque beneficiar 

alguém me faz muito bem. 

Lutar por causas justas me faz 

bem.  

  

A jornalista acredita que muitas coisas 

serão transformadas com a pandemia, 

como a economia, pensada apenas pelo 

viés financeiro.   

Precisa ser do ponto de vista 

do meio ambiente, dos 

animais, das pessoas pobres. 

De uma visão holística que a 
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política, a economia e todas as 

áreas da sociedade precisam 

ter, e a medicina também. Esse 

vírus veio para a gente sair do 

pensamento focado, egoísta e 

viver essa forma mais solidária 

e mais holística.   

Mais iniciativas ganham força  

A história da dona Maria Albani inspirou, 

ainda, outras ações. Uma delas é o 

“Projeto Janela”, um perfil no Instagram, 

formado por fotógrafos e tatuadores que 

oferecem sua arte “[...] para eternizar o 

amor e as histórias de pessoas que foram 

vítimas da covid-19”. A mãe da Silvana 

foi a primeira homenageada por este ato 

solidário, que acaba de ser lançado para 

ajudar as famílias durante o processo de 

cura e de despedida de seus parentes.  

Ação semelhante é a plataforma online 

“Inumeráveis”, um memorial criado pelo 

artista Edson Pavoni e dedicado à história 

de cada uma das vítimas do Coronavirus 

no Brasil.  

Silvana, ainda, destaca iniciativas da 

própria despedida virtual que acontecem 

fora do país. Ela conta sobre o médico 

brasileiro Fernando Kaway, que trabalha 

em um hospital em Nova York, nos 

Estados Unidos e adotou a 

videoconferência entre pacientes da 

covid-19 e seus entes. Paliativista, o 

médico gravou um vídeo contando como 

a prática ajuda a família a reduzir o 

sofrimento e o estresse emocional. 

Kaway narra, no vídeo, episódios de 

pacientes em coma que tiveram reações 

ao ouvir a voz de seus parentes na 

videochamada. “A possibilidade de ver e 

dizer algumas palavras, mesmo que a 

pessoa esteja sedada, ameniza a dor”, 

enfatiza a jornalista que segue em busca 

de mais apoiadores para que a campanha 

vire lei. O PL está aguardando despacho 

do presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), para ser 

votado pelos deputados da Casa. 

Considerações Finais  

Decerto, preferimos acreditar que as 

lições do Covid-19 não sejam jamais 

esquecidas. Que possamos amar mais, 

abraçar como nunca e estar próximos uns 

dos outros, pois não sabemos se um dia 

nos negaremos o direito de dizer “até 

mais”. “A ideia de não ser capaz de dizer 

adeus me machuca mais do que a própria 

morte e existem outros locais com idosos, 

hospitais e asilos, onde não há mais a 

possibilidade de dizer adeus”, disse um 

dos líderes do projeto, o vereador do 

partido democrático Lorenzo Musotto. A 

iniciativa foi chamada “o direito de dizer 

adeus”.  

Assim, considero que o maior 

aprendizado que podemos retirar dessa 

pandemia é que coisas não substitui 

gente. Muitas pessoas morrem por falta 
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de oxigênio. Um elemento composto por 

átomos que apresentam número atômico 

(z) igual a 8 e massa atômica igual a 16 

u. Átomos que apresentam 8 prótons no 

interior do núcleo; 8 elétrons nos orbitais; 

uma média de 8 nêutrons no núcleo do 

átomo. Tudo isso, diga-se de passagem, 

não custa nada.  
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Resumo  

 

O presente artigo tem o escopo analisar sobre a necessidade de se obter do acusado à 

confissão circunstanciada como requisito para obtenção do Acordo de Não Persecução 

Penal – ANPP, tratando ao fundo as incongruências com o princípio ao direito da não 

autoincriminação e a valoração da prova de confissão no processo penal brasileiro, 

Ademais, buscar-se-á a análise de um ponto sensível do instrumento normativo em 

comento, que é a problemática de antecipar essa confissão em fase extraprocessual caso 

não seja oferecido o acordo, visto que o oferecimento do acordo é discricionário ao 

Ministério Público. 

A abordagem do tema proposto teve como base metodológica uma pesquisa bibliográfica 

em fontes doutrinárias e jurisprudenciais, buscando-se diversos materiais publicados 

ligados ao objeto de estudo, com a finalidade de conhecer mais a temática abordada no 

tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qual a necessidade real de ter como 

requisito uma condição de confissão 

circunstanciada para obtenção do 

Acordo de Não Persecução Penal em 

uma legislação novíssima que nasce com 

natureza despenalizadora? 

Este breve estudo traz alguns 

levantamentos sobre essa imposição e 

demonstra preocupações de como esta 

pode ferir o princípio consagrado pelo 

artigo 5º, inciso LXIII da Constituição 

Federal, que é o direito a não-

autoincriminação, também chamado de 

princípio do nemo tenetur se detegere 

(se dispõe ao cidadão, que este não seja 

submetido à produção ou a realização 

de quaisquer provas que possam lhe 

prejudicar), de modo especial ao campo 

do direito processo criminal. 

Do mesmo modo, este estudo buscou 

analisar a atual valoração da confissão 

como prova de valor absoluto frente o 

Art. 197 do Código de Processo Penal, 

onde está positivado que o juiz terá que 

aplicar a confissão ao caso concreto, 

atuando conforme outras provas 

produzidas e não somente por meio de 

confissão, pois se existe a limitação ao 

livre convencimento do juiz, exigindo-

se o contraditório. 

Inquestionavelmente o ANPP é mais 

benéfico do que uma condenação 

criminal, na medida em que a norma 

traz que “o juízo competente decretará 

a extinção de punibilidade” do agente 

caso cumpra integralmente a avença 

(art. 28-A, § 13º, do CPP), todavia há de 

se externar que a confissão no processo 

penal é assunto que não deve ser tratado 

de forma naturalizada e sem a devida 

proteção aos Direitos e garantias 

Individuais. 

Feitas essas observações, insta frisar 

que princípio da não autoincriminação 

não é só um direito, mais uma pedra 

fundamental para o pleno curso do 

processo penal, no que trata do direito 

de ampla defesa em seu sentido 

irrestrito. 

  

2. BREVE HISTÓRICO DA 

CONFISSÃO NO PROCESSO 

PENAL  

 

No processo medieval, permitia-se 

torturar o suposto culpado a fim de 

extorqui-lhe a confissão. Inúmeras 

vezes, sofrendo pela crueldade da 

tortura, inocentes confessavam sua 

pretensa culpa para se livrar ou obter 

algum benefício frente ao que lhe era 

imputado. 
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Contudo, atualmente, no sistema do 

livre convencimento motivado do juiz, 

a confissão passa a ter valor probatório 

relativo, devendo ser confrontada com 

as demais provas para ter validade. Em 

outras palavras, “a confissão tem o 

mesmo valor probatório dos demais 

meios de prova” (LIMA, p. 983). 

 

Sobre o fundamento histórico da 

confissão, Aury LOPES JR ensina que 

“No fundo, a questão situava-se (e 

situa-se, ainda) no campo da culpa 

judaico-cristã, em que o réu deve 

confessar a arrepender-se, para assim 

buscar a remissão de seus pecados 

(inclusive com a atenuação da pena, art. 

65, III, “d”, do Código Penal). Também 

é a confissão, para o juiz, a 

possibilidade de punir sem culpa. É a 

possibilidade de fazer o mal através da 

pena, sem culpa, pois o herege 

confessou seus pecados” (p. 646). 

 

 3.  CONFISSÃO COMO MEIO DE 

PROVA NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

No direito penal processual brasileiro a 

confissão não é uma prova absoluta, 

não há valoração frente as outras provas 

produzidas nos autos, devendo o juiz 

aplicar ao caso concreto ao disposto no 

artigo 197 do Código de Processo 

Penal. 

Insta frisar que, deverá o magistrado 

atuar conforme outras provas 

produzidas e não somente por meio de 

confissão, pois se existe a limitação ao 

livre convencimento do juiz, exigindo-

se o contraditório. 

A confissão deve ser aferida em 

conjunto com os demais elementos 

probatórios. 

O princípio que protege a pessoa acusada 

de não ser obrigada a produzir provas 

contra si mesma não implica 

desconsiderar, de forma absoluta, o teor 

do depoimento feito, quando, em 

havendo nos autos outros elementos 

idôneos de convicção quanto aos fatos 

verificados e à conduta investigada do 

confesso, o próprio demandado escolhe 

confessar o ato delituoso cometido, o 

teor da confissão não foi o único 

fundamento de sua condenação, havendo 

outros depoimentos, que confirmaram a 

participação do recorrente no esquema 

fraudulento, elementos documentais, em 

que consta a sua assinatura, além da 

alteração de seu patrimônio, em 

completo descompasso com os 

rendimentos de seu salário, 

comprovando sua atuação na 

operacionalização das fraudes. A 

convicção firmada pelo Juízo, não 

exclusivamente com base na confissão 
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do recorrente – feita perante o Juízo. 

Assim, a hipótese prevista no art. 8º, 2, 

g, do Pacto de São José da Costa Rica 

não se encontra caracterizada, na espécie 

em tela, não se vislumbrando, pois, a 

aludida vulneração à sua normatividade. 

(STJ – AgRg no REsp 1497542 / PB. J. 

18/02/2016). 

Conceitualmente, a confissão em nosso 

Direito Processual Penal Brasileiro se 

resume, como um ato do Réu, de forma 

voluntária, por meio de imputável e 

motivado por fatores pessoais, que lhes 

imputa desfavoravelmente, sendo 

suscetível de renúncia.  

Em síntese, é o reconhecimento feito 

pelo imputado da sua conduta quanto sua 

responsabilização penal. [1] 

 

Modernamente a prova de confissão no 

processo penal brasileiro tem valoração 

mitigada. 

Ou seja, ante o valor relativo da 

confissão, é imprescindível que seja 

confrontada, isto é, corroborada pelas 

demais provas produzidas no processo. 

Vale dizer que não é possível manter 

uma condenação com base 

exclusivamente na confissão do réu, 

sendo necessário que a confissão esteja 

confirmada pelos outros meios de 

prova. 

A natureza jurídica da confissão é de 

atenuante genérica prevista no art. 65 

do Código Penal, a qual é aferida na 

segunda fase da aplicação da pena, ou 

seja, é utilizada para diminuir o 

quantum desta.  

Sobretudo, a prova de confissão não 

terá valor algum quando prestada 

unicamente na fase do Inquérito 

Policial, se não confirmada perante o 

Juízo.     

 

4. O DIREITO CONSTITUCIONAL 

A NÃO AUTO INCRIMINAÇÃO 

 

Aury Lopes Júnior (2009, p. 192) 

define o Princípio da seguinte forma: 

“O direito de silêncio é apenas uma 

manifestação de uma garantia muito 

maior, insculpida no princípio Nemo 

Tenetur se Detegere, segundo o qual o 

sujeito passivo não pode sofrer nenhum 

prejuízo por omitir-se de colaborar em 

uma atividade probatória da acusação 

ou por exercer seu direito de silêncio 

quando do interrogatório. ” 

 

A expressão latina nemo tenetur se 

detegere significa, literalmente, que 

ninguém é obrigado a se descobrir 

(QUEIJO, 2003, p.4), ou seja, qualquer 

pessoa acusada da prática de um ilícito 

penal não tem o dever de se 
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autoincriminar, de produzir prova em 

seu desfavor, tendo como sua 

“manifestação mais tradicional” o 

direito ao silêncio, (QUEIJO, 2003, 

p.1). 

Na garantia há não 

autoincriminação, existem 

diversas categorias, nas quais 

podemos encontrar o direito ao 

silêncio, o direito de não 

colabora com a investigação ou 

com a instrução criminal, o 

direito de não se auto declarar 

culpado, o direito de não 

apresentação de provas que 

prejudique a si mesmo. [3] 

 

É natural do ser humano auto defender-

se, este princípio é popularmente 

conhecido em razão do direito ao 

silêncio durante o interrogatório na 

seara criminal, onde o acusado não é 

obrigado a responder nada o que lhe for 

interrogado. 

Historicamente temos como marco a 

Convenção Americana de Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica, como também 

o Pacto Internacional de Direitos Cíveis 

e Políticos, que reconhecem e 

positivam em seu artigo 8º, inciso 2, 

letra g e artigo 14, inciso 3, letra g nesta 

ordem o direito da não 

autoincriminação. 

 

Insta frisar que, ao expor e recepcionar 

o direito de ficar calado na Constituição 

da República de 1988, por 

consequência, está positivado também 

o direito a não produzir provas contra si 

mesmo. 

 

5. ACORDO DE NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL – ANPP 

O conteúdo deste acordo já era previsto 

em Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público (Resolução 181 - 

2017, modificada pela Resolução 183 - 

2018), equivalente ao texto aprovado na 

nova lei nº 13.964 – pacote anticrime. 

A introdução desse novo instituto, trouxe 

uma grande ampliação da justiça penal 

consensual brasileira e gerou intensa 

polêmica. 

Essa polemica deu-se sobretudo porque 

a Resolução do CNMP violava reserva 

de lei em matéria processual. 

Assim sendo, possamos afirmar que o 

acordo de não persecução penal (ANPP) 

foi introduzido inicialmente no sistema 

normativo brasileiro pela resolução 

CNMP 181-17 e subsequentemente 

inserido no art. 28-A do Código de 

Processo Penal pela lei 13.964-19. 

A Lei n. 13.964/2019, conhecida como 

Pacote Anticrime, modificou o Código 

de Processo Penal e introduziu mais uma 

ferramenta para o âmbito da justiça 
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transacionada, a exemplo dos já 

disponíveis benefícios da suspensão 

condicional do processo e da transação 

penal. 

O novo disposto tem estrutura híbrida 

(processual e material), a norma possui 

natureza despenalizadora e aumenta os 

direitos penais subjetivos do investigado, 

ou seja, está associado ao ius puniendi 

estatal.  

Observe-se que o instituto do ANPP, 

como previsto no seu artigo 28-A CPP, é 

direcionado aos delitos cometidos sem 

violência ou grave ameaça, e que tenham 

penas mínimas menores que 4 anos, o 

que leva que este instituto seja usado em 

diversas situações frente há vários tipos 

penais do nosso ordenamento jurídico. 

O dispositivo atinge diretamente a 

aplicação de pena e extinção de 

punibilidade, além da reincidência, o que 

demonstra sua extensão material, é um 

negócio jurídico pré-processual disposto 

entre o Ministério Público e o 

investigado com seu defensor. 

Diante desta proposta de justiça 

negociada, o acordo de não persecução 

penal (ANPP) apresenta-se como 

instrumento que abraça uma seara do 

exercício da discricionariedade regrada 

do Ministério Público, tendo como 

necessária plena fundamentação das 

razões da opção pela não aplicação do 

instituto. 

No instrumento jurídico “Pacote 

Anticrime” o acordo de não persecução 

penal é sem dúvidas uma das mais 

significativas inovações. 

Nas palavras do professor Vinicius 

Gomes de Vasconcellos,  

“trata-se de mecanismo 

consensual, em que o imputado se 

conforma com a imposição de 

sanção (não privativa de liberdade) 

em troca de eventual benefício, 

como redução da pena e a não 

configuração de maus 

antecedentes”. [4] 

 

No ANPP, a condição imposta ao 

acusado em nenhum momento será a 

privação de liberdade, as condições 

compulsórias nesse caso são as previstas 

como penas restritivas de direito o que 

também é previsto nos institutos 

despenalizadores da Transação Penal e 

Suspensão Condicional do Processo 

onde não há o requisito da confissão. 

Sobre o rito processual podemos 

descrever que quando acolhido os 

pressupostos legais, dentre os quais está 

a confissão formal e circunstanciada por 

parte do imputado – o membro do 

Parquet poderá propor ao investigado, 

corretamente amparado pelo seu 
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patrocinador, o instituto, deliberando a 

imposição de algumas condições com 

caráter retributivo, após o acordo aceito, 

deverá ser homologado em juízo; uma 

vez homologado e cumpridas as 

condições impostas, o Ministério 

Público deverá requerer o arquivamento 

do inquérito policial ou procedimento 

investigatório; descumpridas, deverá 

obrigatoriamente oferecer denúncia. 

 

6. A Confissão Circunstanciada como 

condição para oferecimento do ANPP 

Exigir uma confissão detalhada como 

uma condição indispensável para 

proposição do acordo, é valorar uma 

prova frente à toda uma possível 

instrução penal caso houvesse a 

denúncia do acusado, tal valoração 

exacerbada, não pode mais ser admitida 

pelo direito processual penal 

contemporâneo. 

A confissão arrancada ou negociada 

ilustra um possível erro mais à frente, 

que é seria uma provável condenação do 

denunciado, passível de acontecer em 

algumas hipóteses como no 

descumprimento do acordo por parte do 

acusado ou o não oferecimento de algum 

benefício como a transação ao final de 

uma instrução. 

Objetivando também medidas de política 

criminal e ressocialização mais efetiva, 

não há o que se falar no requisito da 

confissão, não há logica em tratar a 

pessoa que não será punido pelo estado 

como confesso. 

Se o instituto do ANPP visa não 

perseguir o investigado porque antecipar 

o cumprimento da sanção? 

Apesar de o ANPP exigir a confissão, 

“não há reconhecimento expresso de 

culpa pelo investigado. Há, se tanto, uma 

admissão implícita de culpa, de índole 

puramente moral, sem repercussão 

jurídica. A culpa, para ser efetivamente 

reconhecida, demanda o devido processo 

legal” (Cunha, Rogério Sanches. Pacote 

anticrime – Lei n. 13.964/2019. 

Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 

129). 

Constata-se que apesar do passar dos 

anos e da mudança de conteúdo, a 

estrutura perversa com ares inquisitórios 

permanece a mesma, na medida em que 

a confissão (ainda) é utilizada como peça 

crucial em uma desproporcional e 

desleal “troca de favores” entre réu e o 

órgão acusador. 

Ainda lidamos com um descompromisso 

com a dignidade da pessoa humana e 

demais princípios de caráter humanista, 

exigindo-se uma confissão minuciosa, (a 

exposição da verdade do acusado), para 

obtenção de um acordo, nos remete há 

praticas religiosas como a necessidade 

de ter seus pecados cancelados, para 

obtenção do perdão estatal. 
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Não seria razoável pensar que uma 

confissão tomada desta forma seria 

imutável e absoluta até o final do 

processo, até porque existe a 

possibilidade de retratação da confissão 

no processo penal brasileiro. 

Podemos fazer um comparativo com a 

transação penal que é outro instrumento 

despenalizador previsto no nosso 

ordenamento onde também não constitui 

condenação e há necessidade impositiva 

de assunção de culpa. 

Um ponto alto dentro da necessidade de 

confissão no acordo é o formato da 

mencionada confissão, está terá que ser 

"confissão formal e circunstancial". 

Insta frisar que o significado das 

expressões "circunstanciadamente" e 

"circunstancialmente" são distintos. 

 

Quando concebido o instituto, pelo 

Conselho Nacional do Ministério 

Público, a intenção do órgão claramente 

era interpretar desta forma, tanto que, no 

artigo 18 da Resolução nº 181/2017 do 

CNMP se exigia que o investigado 

confessasse "formal e detalhadamente a 

prática do delito". Igualmente parecia ser 

esse o objetivo inicial do legislador, cuja 

redação primeira no projeto contemplava 

o oferecimento do ANPP "se o 

investigado tiver confessado 

circunstanciadamente a prática de 

infração penal”.  

Sem embargo, essa dicção não foi 

promulgada pelo legislador. No meio do 

caminho foi apresentado um substitutivo 

do projeto e aprovado o texto: "Tendo 

penal"[5]. 

Ainda analisando a imposição da 

confissão circunstanciada no ANPP, 

processualmente existem inúmeras 

indagações pertinentes. 

Se no aludido instituto, o Parquet tendo 

obtidos todos os pressupostos para dar o 

oferecimento este não analisa o mérito, 

não verificam se o acordante é culpado 

ou não, porque o agente deve confessar 

para ter direito ao acordo?  

Ainda há o apontamento de que essa 

confissão não tem validade para fins 

penais fora do acordo, tanto é assim que 

não gera efeitos na ação penal nem na 

cível - é isolado para o acordo, mas não 

haveria contaminação prévia para a 

condenação do acusado tanto pelo 

magistrado, quanto do ministério público 

frente à uma confissão pormenorizada 

em fase extraprocessual. 

 

No que tange às suas classificações, 

destacamos que alguns códigos 

processuais como código penal militar, 

em seu artigo 307, traz para o acusado 

somente a necessidade de uma confissão 
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versando sobre o fato principal, e no 

instituto do ANPP obriga-se que a 

confissão seja detalhada, pormenorizada 

para que seja aceita, isto demonstra 

distinções, desigualdade de tratamentos 

dentro de um sistema geral. 

Finalizamos evocando que exigência da 

confissão não tem a mínima importância 

processual, pois se o investigado admitir 

e acatar as condições obrigatórias pelo 

Ministério Público e cumpri-las, já é o 

bastante para que o acordo atinja seu 

pleno intento. 

7 – A NÃO OBRIGATORIEDADE 

DE CELEBRAR O ACORDO DE 

NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

“O acordo de não persecução 

penal é um instrumento concebido para o 

âmbito inquisitorial, a ser oferecido de 

acordo com a discricionariedade regrada 

do órgão ministerial e como mecanismo 

de evitar a propositura da ação penal”. 

Essa iniciativa, decorrente do princípio 

da oportunidade da propositura da ação 

penal, é hipótese de discricionariedade 

limitada, ou regrada, ou regulada, 

cabendo ao Ministério Público a atuação 

discricionária de fazer a proposta, nos 

casos em que a lei o permite, de exercitar 

o direito subjetivo de punir do Estado 

com a aplicação de pena não privativa de 

liberdade. [6] 

É redundante falar em discricionariedade 

regrada, pois toda competência 

discricionária tem uma regulação legal, 

sob pena de caracterizar o arbítrio. Cf. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Discricionariedade e Controle 

jurisdicional. 2ª ed., 3ª tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 1998. 

Art. 28-A. Não sendo caso de 

arquivamento e tendo o investigado 

confessado formal e circunstancialmente 

a prática de infração penal sem violência 

ou grave ameaça e com pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério 

Público poderá propor acordo de não 

persecução penal, desde que necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção 

do crime, mediante as seguintes 

condições ajustadas cumulativa e 

alternativamente: (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019). 

Observa-se plenamente a natureza 

pública, de órgão acusador no ANPP, de 

instituto de discricionariedade regrada 

decorrente do princípio da oportunidade 

da propositura da ação penal. 

 

8 - CONCLUSÃO 

O controle dos requisitos da confissão, 

ao contrário do que se imagina, não é 

algo prejudicial ao imputado, mas sim 

uma forma de protegê-lo em caso de 

pressões ou indevidas influências para 

que confesse.  
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Inúmeras vezes até familiares confessam 

um crime para eximir alguém da culpa. 

Há também situações que o acusado é 

influenciado pela autoridade policial ou 

por patronos para que confesse em busca 

de benesses processuais. 

Ademais o requisito da confissão 

circunstanciada em um campo onde não 

há controle de mérito do judiciário 

(ANPP), há o risco muitas vezes, do 

Indiciado/Réu confessar sem ter 

cometido o delito, ou até o cometido de 

forma menos gravosa, e para não correr 

o risco de uma condenação criminal, se 

aventura em uma falsa confissão. 

Em voga aqui, qual a relevância da 

confissão no ANPP, eis que se trata de 

acordo penal extraprocessual, onde não 

se apura a culpa nem há exame de mérito 

dos fatos, e muito menos é proferida uma 

sentença penal condenatória. 

Esse questionamento talvez possa ser 

respondido pelo cristalino universo 

inquisitório ainda muito radicado em nos 

nossos representantes parlamentares, e 

totalmente contrário a um processo penal 

que fundamentaria o Estado 

Democrático de Direito, com amplas 

garantias fundamentais. 

 Não podemos admitir que a confissão 

seja usada para justificar acordos perante 

autoridades, como exemplo nosso atual 

acordo de não persecução penal. 

Apontamos ainda que, tendo uma 

confissão minuciosa pelo acusado, em 

hipótese alguma mesmo juiz que 

homologou o negócio jurídico, deverá 

ser o mesmo da instrução, pois este já 

teve conhecimento do conteúdo do 

depoimento do acusado e, portanto, dela 

não poderá mais desconhecer, haverá 

certamente uma contaminação dos autos 

caso tenhamos um descumprimento de 

acordo e o oferecimento da denúncia. 

Resumidamente, é fundamentado que 

deve ser afastado o requisito da confissão 

para o oferecimento do Acordo de Não 

Persecução Penal, por afronta a garantais 

constitucionais da não autoincriminação, 

bem como por não ser em nada relevante 

para o que a lei propõe, porque como 

mencionamos aqui não se trata de dever 

de pena decorrente de sentença penal 

condenatória. 

Paradigmas deverão ser ultrapassados e 

uma nova cultura jurídica há de ser 

criada, cabe ao estado, abrir ao réu a 

oportunidade de obtenção desta medida 

despenalizadora, mas cabe também ao 

estado a proteção do estado democrático 

de direito resguardando garantias 

constitucionais no acordo. 
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ATIVISMO JUDICIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA: A SUPREMA CORTE 

NORTE AMERICANA E O RACISMO 

 

Ricardo Ishimura1 

Juracy José da Silva2 

Resumo 

O artigo busca mostrar as linhas gerais do ativismo judicial como sendo adequado em 

casos excepcionais, quando o executivo e o legislativo se mantêm inerte, sendo necessário 

que alguns doutrinadores, nesse momento, atuem a fim de possibilitar a transformação do 

estado de coisas. Será estudado o caso de racismo nos EUA no qual o judiciário agiu em 

diversos momentos criando políticas públicas relacionada a segregação racial.  

Palavras-chave: Processos estruturais. Políticas Públicas. Litígios de interesse público-

política pública racial. 

1 INTRODUÇÃO 

Em 25 de maio de 2020 um evento marcou os EUA. O mundo inteiro acompanhou no 

noticiário a grave convulsão social causada por um assassinato brutal, em Mineápolis, de 

George Floyd por um policial.  

Com o ocorrido, os Estados Unidos passaram a ter várias manifestações violentas 

eclodindo por várias cidades. Manifestando-se sobre esse episódio o Presidente Trump 

twitou a seguinte frase: “(...) quando começam os saques, os tiros começam”3   

Essa frase que estava num parágrafo um pouco maior, incita a violência. Para tanto é 

preciso ter o contexto de origem dessa frase. Em 1967, Walter Headley, o Chefe de Polícia 

de Miami, conhecido por sua brutalidade na condução da repressão contra negros, 

proferiu a memorável frase. Essa frase ficou tão famosa que passou a ser repetida por 

George Wallace, político do partido Democrata que foi governador do Estado do 

 
1 Ricardo Ishimura - Graduando em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Vitória, CESV 
2 Juracy José da Silva, Bacharel em Direito – UFES, Especialização em Direito Penal e Processo Penal, 

Especialização em Didática em Ensino Superior, Mestre em Adolescente em Conflito com a Lei, 

Licenciando em História – Uniasselvi, Formação em Psicanálise Clínica – ABPC, Associado ao Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, Professor do Centro Universitário de Ensino Superior de 

Vitória – CESV, Doutorando em Educação - Universidade Metodista de São Paulo. 
3 https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/29/when-the-looting-starts-the-shooting-starts-trump-

walter-headley/ 
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Alabama. Wallace era tão racista a ponto de fazer o mote de sua campanha, “segregação 

agora, segregação amanhã, segregação sempre”4.  

O presente trabalho busca mostrar que em diversos momentos, a partir da constatação da 

inércia do poder executivo, o Poder Judiciário Norte Americano se surgiu de forma a 

verdadeiramente fundamentar a questão racial como forma de os e políticas pública.  

Ressalte-se que a questão racial não está sendo gerida de maneira eficaz, violando o 

direitos fundamentais do cidadão norte americano como evidenciam os protestos que são 

recorrentes na história norte americana. 

Dessa forma, propõe-se o seguinte problema de pesquisa, diante da inércia do poder 

executivo em concretizar direitos fundamentais previstos na constituição, em especial o 

direito a igualdade, pode o poder judiciário concretizar tais direitos através do processo 

estrutural, para que seja concretizado o resultado de plena eficácia da execução das 

políticas governamentais? 

Segundo Orbage de Britto Taquary (2017) o termo ativismo judicial foi cunhado por um 

jornalista americano da revista Fortune, Arthur M. Schlesinger Jr., em 1947, que 

classificou os Juízes dentre os que priorizavam em suas decisões o bem-estar social e 

outros que decidiam apenas com base nos direitos previstos na legislação. Diferenciou 

juízes ativistas e conservadores, respectivamente.   

Ressalte-se que o ativismo judicial só existe por conta da inércia de outros poderes, uma 

vez que a decisão política já está tomada e determinada na constituição que através do 

texto escrito na mesma. Nesse sentido, o presente estudo volta-se para a compreensão da 

importância do Poder Judiciário, para que se dê a devida interpretação, no sentido de que 

este se manifeste sobre o controle de políticas públicas.  

O presente trabalho se justifica, devido à necessidade do judiciário se manifestar em 

relação inércia do poder executivo frente à ineficácia da execução das políticas públicas 

relacionada ao problema do racismo. 

A pesquisa em tela enquadra-se na modalidade bibliográfica, por meio da interpretação 

de diversos textos, com o objetivo de se constatar determinadas premissas em relação aos 

assuntos aqui abordados. Dessa forma, a princípio se utilizará a pesquisa documental. 

 
4 https://www.nbcnews.com/politics/congress/where-does-phrase-when-looting-starts-shooting-starts-

come-n1217676 
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O método científico utilizado foi o dedutivo, possibilitando-se que, a partir da 

interpretação do direito comparado, bem como das leis, teorias e princípios, fosse 

transcorrido o raciocínio lógico de modo a mostrar a medidas estruturantes presentes em 

julgados paradigmáticos nos EUA para estruturar a questão do racismo na sociedade norte 

americana. 

O trabalho apresenta-se em três capítulos. Primeiramente, na introdução, contextualiza-

se brevemente o processo estrutural e racismo. No referencial teórico é apresentado o que 

é a decisão estrutural, sendo inseridas alguns julgados paradigmáticos para tornar mais 

didática a explicação. Por fim é apresentada a conclusão do trabalho. 

 

2 - LITÍGIOS COMPLEXOS 

ESTRUTURAIS 

Para Marco Felix Jobim litígios 

complexos estruturais é um dos grandes 

temas do século XXI. Para o referido 

autor litígios complexos estruturais é 

uma espécie de ativismo judicial para 

que a burocracia estatal não seja uma 

dificuldade à concretização dos direitos 

fundamentais. Diante de tais medidas ou 

técnicas haveria, respeitando alguns 

requisitos, uma autorização ao Poder 

Judiciário para que adentrasse em esferas 

que originariamente não seriam suas, 

consolidando políticas públicas que, em 

tese, seriam da atribuição do Executivo, 

assim como redefinindo conceitos legais 

pela via da interpretação, atividade 

complementar à do Legislativo. 

Segundo Marco Felix Jobim há poucos 

trabalhos tratando sobre litígios 

complexos estruturais. Poucas pessoas se 

dedicam a estudar algo que tenha 

possibilidade de transformação da 

realidade fática de alguns casos que vão 

ao poder judiciário. 

No Brasil há alguns autores que se 

dedicam sobre o tema. Havendo várias 

nomenclaturas utilizadas sobre o tema. 

Sentenças estruturantes, litígios 

estruturantes, processos estruturantes, 

decisões estruturantes, medidas 

estruturantes, técnicas estruturantes, 

remédios estruturantes. Todas essas 

expressões vêm de uma nomenclatura 

dos Estados Unidos, do inglês, stuctural 

litigation, complex litigation e structural 

reform que podem ser traduzidos como 

litígio complexo, reforma estruturante e 

litígio estrutural.  

Owen Fiss que começou a estudar o 

assunto na década de 70, essa gradual 

implementação da decisão judicial é 

própria dos litígios estruturais. Somente 

à medida que a decisão judicial vai sendo 

implementada é que se terá a exata noção 
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de eventuais problemas surgidos e, 

assim, de outras imposições que o caso 

requer. Aliás, a complexidade da causa 

implicará, comumente, a necessidade de 

se tentar várias soluções para o 

problema. Essa técnica de tentativa-erro-

acerto é que permitirá a seleção da 

melhor técnica e do resultado ótimo para 

o caso.  

Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. e 

Rafael Alexandria de Oliveira definem 

decisão estrutural como a que busca 

implantar uma reforma estrutural em um 

ente, organização ou instituição, com o 

objetivo de concretizar um direito 

fundamental, realizar determinada 

política pública ou resolver litígios 

complexos, entendidos estes como 

aqueles que põem em rota de colisão 

múltiplos interesses sociais. (Zaneti Jr et 

al, 2018, p. 424).   

A decisão estrutural possui conteúdo 

complexo podendo indicar um resultado 

a ser alcançado – uma meta, um objetivo 

– assumindo, por isso e nessa parte, a 

estrutura de uma obrigação de fazer de 

uma norma-princípio, com o objetivo de 

promover um determinado estado de 

coisas. Em especial é uma decisão que 

estrutura o modo como deve ser 

alcançado o resultado (Zaneti Jr et al, 

2018, p. 424).   

Para Marco Felix Jobim há uma questão 

incômoda, na qual a Suprema Corte, em 

conformidade com o controle de 

constitucionalidade de leis, possa 

modificá-las, respeitando-se 

determinados requisitos, sendo o maior 

deles, o de se manter dentro dos 

parâmetros esboçados no texto 

constitucional e nos seus possíveis 

sentidos normativos.   

A compreensão dos provimentos 

judiciais decisórios enquanto atos de 

adjudicação de direitos passa por nova 

etapa no âmbito da processualística 

moderna. Se, tradicionalmente, tinha-se 

o microlitígio, o processo subjetivo e os 

conflitos individuais como padrão, 

atualmente a mesma situação já não se 

verifica.  

Danos coletivos, conflitos em massa, 

processos objetivos e decisões que 

ultrapassam a tradicional leitura de 

institutos como o princípio da correlação 

(ou congruência), litisconsórcio e coisa 

julgada, ademais do próprio papel do juiz 

desafiam os juristas e fomentam a re-

análise e discussão de meios e modos 

capazes de atingir, a um só tempo, a 

efetividade que se espera dos direitos 

fundamentais e a máxima plenitude das 

disposições constitucionais. 

2.1 RACISMO E O ATIVISMO 

JUDICIAL NOS EUA 
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Nos Estados Unidos, as treze colônias 

que originalmente formaram essa grande 

federação possuíam características muito 

diferentes. Enquanto o norte era urbano, 

com economia voltada para a 

manufatura, pesca e comercio exterior. O 

sul era rural com a economia fundada na 

mão de obra escrava negra.  

Nesse contexto um escravo negro de 

nome Dred Scott peticiona pedindo sua 

liberdade com a justificativa ser cidadão 

americano que viveu no norte onde não 

havia escravidão. Esse julgado faz surgir 

o primeiro caso de ativismo judicial 

relacionado a questão racial. Segundo o 

atual Juiz da Suprema Corte Americana, 

Neil Gorsuch, relata que em 1857, a 

Suprema Corte Americana, decidiu este 

caso, estabelecendo que as pessoas cujos 

ancestrais foram importados e vendidos 

como escravos, independentemente de 

estarem escravizados ou libertos, 

careciam de cidadania norte americana.  

Neil Gorsuch considera que essa decisão 

foi proferida sem que a constituição 

americana falasse sobre a escravidão, foi 

uma atitude do judiciário legislando, 

ultrapassando seus limites, para justificar 

a escravidão. Dessa forma, os negros, 

dentro da entendimento da Suprema 

Corte Americana, não estavam 

abrangidos pelo que se entendia por 

cidadão na época. 

Alguns anos mais tarde, houve caso em 

que o judiciário extrapolou seus limites e 

gerou transformação social. Após a 

abolição da escravatura, na Louisiana 

proibia os negros de viajarem no mesmo 

vagão que os brancos. Plessy que era um 

oitavo negro, entrou no vagão dos 

brancos, e quando foi identificado como 

negro foi multado e preso. Plessy então 

reivindicou a revogação da Lei 

segregacionista da Loisiana, surgindo 

assim o caso Plessy v. Ferguson (de 

1896). Plessy foi até a Suprema Corte 

dos Estados Unidos que decidiu que a lei 

que separa negros e brancos nos vagões 

dos trens era constitucional, desde que 

ambos vagões tivessem a mesma 

qualidade de serviço. Após essa decisão, 

surgiu a doutrina do "separate but equal" 

("separados mas iguais"), espraiando a 

segregação racial como política pública 

dos EUA. 

Finalmente, no século XX, houve uma 

superação desses precedentes, quando 

houve um dos mais controvertidos 

julgamentos da história da Suprema 

Corte. Nessa época (1953-1969) Earl 

Warren, o Chefe da Justiça da Suprema 

Corte, protagonizou a expansão dos 

direitos civis nos EUA. Tão grande a 

transformação da suprema corte que ela 

foi denominada revolução 

constitucional.  



 
 

100                                                    CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020) – janeiro – julho                                
 
 

Nessa época houve o caso de Ana 

Brown, uma garota negra que foi mote de 

uma ação na justiça para que estudasse 

numa escola pública de brancos. Trata-se 

do caso Brown v. Board of Education of 

Topeka, em que a Corte, rompendo com 

um paradigma cultural centenário de 

uma doutrina denominada separate but 

equal, autorizou que uma menina negra 

frequentasse, em sistema de igualdade, 

uma escola pública para brancos.  

A decisão da suprema corte de 

quebrar o sistema segregacionaista não 

seria efetiva se o judiciário agisse de 

forma mais assertiva, obrigando o poder 

executivo a tomar medida mais 

concretas, no sentido de acabar com a 

segregação nas escolas, mandando 

demitir professores brancos e 

contratando professores negros, e 

integrando o juiz na execução da 

sentença. Nesse caso, mais uma vez, 

como o executivo manteve-se inerte o 

poder judiciário interferiu para que 

houvesse o fim de práticas 

segregacionistas no EUA. 

3 CONCLUSÃO 

Este trabalho fez uma breve explanação 

sobre os processos estruturais e focou-se 

na questão racial norte americana, 

mostrando como o poder judiciário foi 

um ator importante para mudar a 

realidade fática da segregação racial nos 

EUA.  

É preciso levar em consideração que o 

poder judiciário atua, muitas vezes 

criando uma política pública. No caso 

estudado, houve dois julgados que 

coadunam com a segregação racial e que 

geraram impacto na mudança social de 

uma país. Ressalte-se que, no caso do 

julgado Brown Vs. Boar Education, o 

combate ao racismo, como realidade 

fática iria manter-se na inércia por parte 

do executivo, se não houvesse uma ação 

mais enérgica do Judiciário.  

Ou seja, quando há uma lacuna deixada 

pelo executivo, há legitimidade para o 

judiciário preencher a mesma, uma vez 

que o poder executivo devido à sua 

inércia não preencheu, o que gerou 

motivo justificável para o judiciário 

legitimar ações que mudem a realidade 

fática.  Importante ressaltar que isso não 

é uma canetada, mas um processo 

estrutural, na qual o judiciário cria uma 

política pública, envolvendo todas as 

partes interessadas, no que ficou 

conhecido por processos estruturais.  
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NEOLIBERALISMO E POLÍTICAS SOCIAIS: NOVOS DESAFIOS PARA O 

SERVIÇO SOCIAL 

Thamiris Paula Telles Schultz Batista 

Jaqueline da Silva 

1. APRESENTAÇÃO 

Com este estudo, pretende-se debruçar acerca dos desafios do Serviço Social no 

exercício cotidiano da sua prática profissional, dentro de uma conjuntura de advento do 

neoliberalismo com ênfase na particularidade brasileira. Esse debate torna-se extremamente 

relevante para o fortalecimento da direção social que segue hegemonicamente a categoria 

profissional. 

Independente da área de atuação, temos o dever de acompanhar o movimento histórico 

da sociedade e da profissão nesse contexto.  O desafio mais complexo e complicado é o de se 

contrapor às propostas neoliberais de redução do Estado, de focalização das políticas e 

responsabilização individual (ANTUNES; 2011). 

Sob todos os aspectos, quando se trata de refletir e atuar sobre os efeitos perversos das 

políticas neoliberais, o desafio principal é lutar pela democratização de direitos políticos e 

sociais. Diante da elevada concentração de poder político e econômico, do simultâneo 

aprofundamento das desigualdades sociais de todos os tipos, compreendendo inclusive a 

globalização da questão social, a ruptura histórica que se produz com o novo ciclo de expansão 

mundial do capitalismo pode significar inclusive o declínio de toda uma época de modernidade 

(IANNI, 2004) 

Para Iamamoto (2009), um olhar retrospectivo para as últimas décadas permite atestar 

que a profissão deu um salto em suas qualificações acadêmicas e na sua presença política na 

sociedade. Os assistentes sociais constituem hoje uma categoria que trabalha na progressiva 

defesa pela democratização dos direitos sociais. A autora sinaliza que diante dos 

desdobramentos no mundo do trabalho, a ação profissional deve estar articulada com a luta da 

classe trabalhadora, diante das investidas do capital contra os direitos e garantias conquistadas 

pela classe que vive do trabalho. 

O Estado está se desobrigando, cada vez mais, de suas obrigações de garantia do bem-

estar coletivo e investindo também cada vez mais em repressão para conter a violência social 

que se desencadeia com o desemprego e a perda das referências da cidadania social. O Estado 

do bem-estar que no Brasil, nem chegou a se concretizar efetivamente, está sendo substituído 
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por um Estado de contenção social que se expressa nos mecanismos de vigilância física e 

eletrônica, na construção de prisões e ampliação dos aparatos de punição, por vezes 

judicializando as expressões da questão social (FALEIROS, 2000).   

Segundo Ianni (2004), esse é o vasto cenário internacional, o novo palco da história, no 

qual se desenvolvem o progresso e a decadência, a prosperidade e a miséria, a civilização e a 

barbárie. Diante das crescentes desigualdades, das carências e sofrenças que recobrem e 

impregnam pervasivamente os indivíduos e a coletividade, visto em escala mundial, o 

Neoliberalismo acentua as diversidades e desigualdades. 

As políticas sociais, terreno privilegiado de atuação profissional do assistente social, 

tem sofrido mudanças a partir do advento do neoliberalismo sob as orientações do “Consenso 

de Washington”, tornando-se cada vez mais focalizadas na extrema pobreza, e a questão social 

sofre um processo de criminalização, à medida que o ideário neoliberal se institui como corrente 

de pensamento principal, por todo o mundo (O’CONNO, 1977 apud MARQUES; FERREIRA, 

2001)  

A condição geral de pobreza apresentada por meio de diversas expressões da questão 

social, apresenta-se como constituinte de grande parte das solicitações que chegam ao Serviço 

Social, revelando a face perversa da histórica ausência de políticas públicas de caráter 

redistributivo e universalizante. No Brasil, é muito mais grave e aguda a vivência da pobreza e 

das demais formas de exclusão social, comparado com os países desenvolvidos. É preciso ser 

crítico, realista e cuidadoso na elaboração de políticas e programas sociais. Apenas um 

conhecimento real atualizado, livre de idealizações, baseado em um contínuo refinamento 

metodológico e avaliação permanente, pode garantir melhores resultados e continuidade nas 

intervenções. (GUIMARAES; ALMEIDA, 2007) 

A motivação para a escolha do tema, surgiu da prática profissional no Serviço Social da 

Associação dos Servidores do DER-ES (ADERTES). Tem-se percebido que, com o avanço das 

propostas neoliberais no país atualmente, muitos direitos sociais básicos têm sofrido um 

desmonte. É preciso que a categoria se fortaleça para enfrentar esse mais novo desafio, para 

construir uma prática profissional preocupada com o alcance social, capaz de contribuir com a 

transformação na realidade social que gera judicialização da pobreza, a exclusão dos desiguais 

e a justificação das divergências por patologias.  Investigamos através da pesquisa documental 

as transformações sob a égide do capital financeiro que vem alterando a economia, a política e 

a pratica profissional das (os) assistentes sociais redimensionando a profissão. Os desafios 

postos hoje ao Serviço Social com o advento do neoliberalismo reeditam “velhas” e históricas 

situações e colocam na agenda novos desafios. Por isso, a organização política, a formação 
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continuada e a produção de conhecimentos são compatíveis e necessárias para a consolidação 

do projeto profissional. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo auxiliar a categoria a 

repensar e construir novas formas de enfrentamento da judicialização da questão social, e, 

sobretudo, construir pragmáticas de trabalho para a formulação de políticas sociais e sua efetiva 

implementação 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

TEÓRICA DO OBJETO 

 

Na segunda metade do século 

XIX, a força de trabalho reagia a 

exploração extenuante fundada na mais-

valia absoluta. A luta de classes irrompe 

contundente em todas as suas formas, 

expondo a questão social: a luta dos 

trabalhadores com greves e 

manifestações para o estabelecimento de 

uma jornada de trabalho normal, e 

também sobre o valor da força de 

trabalho. As estratégias da burguesia 

para lidar com a pressão dos 

trabalhadores vão desde da repressão 

direta pelo Estado até concessões 

pontuais na forma das legislações fabris 

(BERING; BOSCHETTI, 2011). 

A Revolução Industrial, constitui 

a possibilidade de geração de uma nova 

consciência coletiva dos trabalhadores 

nquanto classe, a resistência e as lutas 

começaram na terra natal da grande 

indústria, na Inglaterra. O período das 

lutas em 1848, foi decisivo para 

diminuição da jornada de trabalho para 

dez horas, mas se deu como legislação de 

exceção.  A ampliação da cobertura para 

todos os trabalhadores só foi possível 

após uma “guerra civil oculta” de longa 

duração entre capitalistas e 

trabalhadores. Em meados dos anos 60 

do século XIX, o debate a respeito da 

jornada de trabalho mostra a irrupção da 

luta de classes e da questão social. A 

legislação fabril pode ser entendida 

como precursora do papel que caberá ao 

Estado na relação com as classes e os 

direitos sociais do século XX. Com a 

pressão pela ampliação dos direitos, 

apesar da resistência burguesa, foi 

possível expansão das políticas sociais 

que viabilizam o acesso aos direitos 

sociais pelo menos até a década de 1930 

(BERING; BOSCHETTI, 2011). 

O empresariado e a Igreja, 

aliados na década de 1930 e 1940, 

implantaram o Serviço Social no Brasil 

visando, aspecto 

econômicos, políticos e 

ideológicos, tudo para facilitar a 

acumulação capitalista, para controlar a 

classe trabalhadora e legitimar o modelo 

social.  O governo de Getúlio Vargas 

(1930/1945) foi caracterizado entre 
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outros aspectos, pela capacidade do 

Estado de conter e manipular o 

movimento de massas organizado. Na 

época de Getúlio o populismo se fundava 

nas massas organizadas e contra suas 

direções tradicionais (MARQUES; 

FERREIRA, 2010). 

A maior crise do capitalismo, que 

ficou amplamente conhecida como a 

Grande Depressão (1929/1932) seguida 

dos efeitos da Segunda Guerra Mundial 

consolidou a convicção sobre a 

necessidade de regulação estatal para o 

seu enfrentamento, e marcou uma 

mudança substantiva no 

desenvolvimento das políticas sociais. O 

Welfare State manifesta-se após a 

Segunda Guerra Mundial, e teve como 

finalidade promover reformas e trazer 

melhores condições de vida da classe 

trabalhadora, o que levou os 

trabalhadores a pensarem em níveis de 

igualdade. O chamado “Consenso do 

pós-guerra”, permitiu o estabelecimento 

de uma aliança entre classes, o que só foi 

possível pelo abandono, por parte da 

classe trabalhadora do projeto de 

socialização da economia. As alianças 

entre partidos de esquerda e direita 

permitiram a aprovação de diversas 

legislações sociais e a ampliação do 

chamado Welfare State que se 

caracterizou pela implantação dos 

direitos sociais através de fundos 

públicos. Os acessos aos direitos 

universais estavam garantidos por fundo 

público à todos os indivíduos 

independentes do mérito individual, mas 

para isso foi preciso o pressuposto da lei 

(IAMAMOTO, 2007) 

A política social é uma conquista 

civilizatória que tem relação com a luta 

de classes, fruto da luta multissecular da 

classe trabalhadora, e de pressão dos 

movimentos organizados da sociedade, 

com o propósito de socializar a riqueza 

produzida pelo seu trabalho. As políticas 

sociais exercem de forma contraditória a 

manutenção da força de trabalho, para 

que ela se desenvolva em melhores 

condições para o capital. A luta 

permanece fundamental, pois ela não é a 

via de solução da desigualdade que é 

intrínseca a este mundo, baseado na 

exploração do capital, na escassez e na 

miséria em meio a abundância 

(CASTRO, 2011).   

As políticas sociais tendem a 

diminuir os impactos do modo de 

produção capitalista, o fim da política 

social é minorar os efeitos das políticas 

de mercado no mundo do trabalho. 

Segundo Berhing: 

As despesas de manutenção da 

regulação do mercado colocam 

também em crise a política 

social. Contudo, a política 

social não é uma estratégia 
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exclusivamente econômica, 

mas também política, no 

sentido da legitimação e 

controle dos trabalhadores (...) 

crise de legitimação política 

articulada à queda dos gastos na 

área social. (Behring, 2007, p. 

169) 

 

O Serviço Social surgiu, no 

Brasil na década de 1930, ligado à Igreja 

Católica, que tinha como principal 

objetivo a doutrinação cristã da 

sociedade por meio do vasto movimento 

conhecido como Reação Católica, as 

ações desse movimento eram voltadas 

para a caridade e benevolência e eram 

desenvolvidas por mulheres da alta 

sociedade, mais conhecidas como 

“Damas de Caridade”.  O 

assistencialismo, exercido a partir da 

iniciativa da Igreja e do estímulo 

decisivo das grandes senhoras da época, 

adquiriu uma nova dimensão, ao se 

converter em profissão (IAMAMOTO, 

2015) 

 

A Igreja não se dedicou ao 

objetivo da reforma social, as 

reorientações da sua estratégia de ação 

serviam para fortalecer e consolidar a 

ideologia da conciliação de classes, da 

moralidade, do repúdio aos conflitos e da 

busca de harmonia, manifesta-se no povo 

por meio de ações evangelizadoras como 

parte de ações sociais patrocinadas pelo 

Estado. Travar a organização operária 

para propiciar ordem e harmonia era 

vantajoso para os capitalistas e 

prejudicial para os operários, em uma 

época que a jornada de trabalho era de 12 

ou 14 horas, muitos trabalhadores eram 

submetidos a condições bárbaras. A fé 

religiosa e dedicada a caridade, dava 

lugar objetivamente ao barateamento da 

força de trabalho operária, e ao bloqueio 

da luta reivindicatória por uma melhoria 

do seu preço (CASTRO, 2011).  

 

O serviço social, passou a atuar 

no marco de relações capitalistas cada 

vez mais nítido, com a totalidade da vida 

social organiza-se segundo as suas 

exigências. Nessa perspectiva deve-se 

visualizar a relação Igreja-Serviço 

Social, pois os vínculos daquela com o 

assistencialismo profissional foram 

mudando de caráter conforme as 

transformações sociais reclamaram uma 

mudança não só do assistencialismo 

católico, mas das suas políticas e 

relações de poder no bojo do novo 

quadro emergente de forças.  Verifica-se 

a redefinição do Serviço Social, 

enquanto protagonista de uma prática 

diferenciada da assistência pública e da 

caridade tradicional (IAMAMOTO, 

2010) 
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No decorrer do processo de 

renovação do Serviço Social, um estatuto 

teórico àquela noção, vincula-se à 

categoria inclusiva de práxis social, isso 

contribuiu para ultrapassar uma visão 

focalista da prática profissional, 

identificando as condições e relações 

sociais em que realiza. Os Serviços 

Sociais dispõem de uma certa 

autonomia, por parte dos assistentes 

sociais, quanto a forma de condução de 

seu atendimento, o que requer o 

compromisso com valores e princípios 

éticos norteados no Código de Ética 

profissional (IAMAMOTO, 2015). 

 

O projeto Ético-político do 

Serviço Social, tem como proposito uma 

intervenção profissional socialmente 

comprometida com as necessidades das 

classes subalternas numa perspectiva de 

ampliação da cidadania, direitos e 

aprofundamento da democracia, visando 

à superação da ordem capitalista. Isso 

implica dizer que o assistente social deve 

possuir, competência teórica para 

analisar a realidade social em sua 

totalidade contraditória, através do 

reconhecimento da teoria social crítica 

como substrato teórico e político-

cultural, e desenvolver compromissos 

ético-político com a classe subalterna, 

buscando identificar alternativas para a 

intervenção profissional com 

pontualidade sobre as demandas que 

enfrentará no cotidiano profissional 

(FILHO; GURGEL, 2016). 

Os assistentes sociais trabalham 

com as mais diversas expressões da 

questão social, esclarecendo à população 

seus direitos sociais e os meios de ter 

acesso aos mesmos, não é pelo fato de 

que uma pessoa busque o Estado que ela 

se torna cidadã, é preciso reconhecer 

direitos e efetivá-los. Historicamente, os 

assistentes sociais dedicam-se à 

implantação de políticas públicas, 

localizando-se na linha de frente das 

relações entre população e instituições 

(NETTO, 1992 apud IAMAMOTO, 

2007). 

Segundo Iamamoto (2009), em 

sua luta diária para assegurar direitos 

sociais e universalizar as políticas 

sociais, os (as) assistentes sociais são 

duramente pressionados com as 

exigências institucionais. O trabalhador 

carrega em si as contradições 

engendradas na relação capital e luta de 

classe. As políticas sociais, no contexto 

neoliberal de redução do Estado e do 

fortalecimento do mercado, 

operacionalizam projetos isolados em 

convênios fragmentados, com 

responsabilização do indivíduo por sua 

sorte. Para assegurar direitos e 

universalizar as políticas sociais, os (as) 
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assistentes sociais são duramente 

tencionados com exigências 

institucionais para endurecer critérios de 

elegibilidade. 

Após o golpe de Estado 1964, o 

governo da ditadura procedeu a reformas 

no sistema de saúde e previdência, com 

o discurso da modernização e 

racionalização. Com a unificação dos 

institutos de aposentadoria e pensões é 

criado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). O Estado 

passa a comprar serviços psiquiátricos 

do setor privado, conciliando no setor da 

saúde pressões sociais com interesse de 

lucro por parte dos empresários. A 

doença mental torna-se objeto de lucro. 

Chega-se ao ponto de a Previdência 

Social destinar 97% do total dos recursos 

destinado a saúde mental para as 

internações em rede hospitalar 

(BISNETO, 2011). 

O grande problema para o 

governo da ditadura militar nos 

hospícios no fim dos anos 1960 não era 

a loucura (está era controlada pela 

psiquiatria, por remédios e com 

internação). Era a pobreza latente, o 

abandono, a miséria, que saltavam aos 

olhos e que gerava contestação da 

sociedade. O assistente social foi 

demandado pelo Estado ditatorial como 

executor terminal de políticas sociais, 

repetindo sua contradição histórica, de 

uma demanda pelas elites para atender 

aos “necessitados” (BISNETO, 2011).  

Segundo Faleiros (1980), no 

período da ditadura militar no Brasil, 

houve uma perda das liberdades 

democráticas, censura, prisão e tortura 

para as pessoas que tentavam se opor ao 

regime imposto, o bloco militar-

tecnocrático-empresarial buscou adesão 

e legitimidade por meio da expansão de 

políticas sociais. Os governos latino-

americanos saídos da ditadura de 1980, 

ditadura militar ou não, herdaram uma 

dívida externa impagável, no débito 

principal ou nos juros. Seus militares 

apenas se afastaram do governo, embora 

tenham continuado no poder e no velho 

estilo (VIEIRA, 2007). 

O questionamento do Welfare 

State inicia-se, de maneira mais forte, na 

segunda metade dos anos 1970, e 

prossegue-se aprofundando à medida 

que o ideário neoliberal se institui como 

corrente de pensamento principal por 

todo o mundo. O ataque do discurso 

neoliberal às políticas sociais existentes, 

tem como argumento o excesso de 

paternalismo do Welfare State, dentre 

outros. (O’Connor, 1977 apud 

MARQUES; FERREIRA, 2010)  

A crise do capital, desencadeada 

nos anos de 1970, aprofunda sua 
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concentração e centralização sob a 

liderança do apoio do capital financeiro. 

O fosso das desigualdades sociais, tidas 

como uma inevitabilidade histórica, é 

radicalizada resultando no crescimento 

do subemprego, e no desemprego maciço 

como fenômeno mundial, incidindo no 

poder de mobilização das classes 

subalternos (CASTRO, 2011) 

A Ditadura Militar acabou e foi 

substituída pelo pensamento único do 

neoliberalismo. E a economia de 

mercado, acha-se amarrada pelo 

capitalismo monopolista, expressão 

atual da sociedade burguesa. O 

neoliberalismo almeja incessantemente, 

diminuir a regulação social, deixando 

assim que a sociedade seja regida por 

“leis naturais”, do mercado. O Estado 

neoliberal reduz as políticas sociais à 

funcionalidade de manter a reprodução 

social a custos mínimos, a burguesia 

monopolista tem absoluta certeza da 

funcionalidade do pensamento 

neoliberal e, por isso patrocina a sua 

ofensiva (BISNETO, 2011) 

O impacto do neoliberalismo no 

Brasil, em nível das políticas sociais, está 

sendo o desmonte da assistência pública 

e social. Na assistência social, há o 

retorno à caridade e beneficência e uma 

tendência à refilantropização das ações 

do Serviço Social. Nessa situação é 

preciso teorizar e pesquisar as novas 

demandas impostas pelas configurações 

da sociedade capitalista. Com isso, 

podemos criar condições, juntamente 

com os usuários para a construção de 

representações sociais ligadas à 

realidade, e não deturpadas e 

manipuladas por interesses das elites 

dominantes (BISNETO, 2011) 

Na periferia do Capital o Estado 

do bem-estar nem sequer foi inaugurado 

ou não se estruturou adequadamente da 

forma que deveria, e é na solidariedade 

familiar ou no trabalho informal que os 

indivíduos se apoiam para garantir o 

mínimo para sobreviver. A nova ordem 

mundial está se estruturando nesse 

processo de aprofundamento da 

desigualdade com a ampliação da 

competitividade e com a redução ou 

eliminação do papel do Estado 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Desde o início dos anos 1980, o 

capital portador de juros vinha ganhando 

força, até o momento em que seu 

ressurgimento passa a determinar as 

relações econômicas e sociais do 

capitalismo contemporâneo. O domínio 

do capital portador de juros teve grande 

impacto sobre o arranjo de proteção 

social conhecida como Estado do bem-

estar social e sobre a relação 

capital/trabalho. (MARQUES; 



 

 CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020) – janeiro – julho                                                   111 
 

MENDES, 2007 apud apud MARQUES; 

FERREIRA, 2001)  

A elevação da taxa de juros norte-

americana promovida pelo Federal 

Reserve no período de 1979-1981 teve 

resultados dramáticos para os países 

latinos americanos. (MARQUES; 

FERREIRA, 2010). Nessa época, foi 

necessário criar gradação de pobres. Os 

extremos de riqueza e pobreza 

distanciaram-se de maneira alarmante. 

Celebrou-se a palavra “excluído”, 

embora ninguém estivesse excluído da 

sociedade. Afinal, os extremos 

alarmaram-se, impondo várias 

categorias de pobre e de rico (VIEIRA, 

2007) 

O projeto neoliberal surgiu para 

aumentar o crescimento da economia 

capitalista, para deter a inflação, obter 

deflação como condição de recuperação 

dos lucros, fez crescer as expressões da 

questão social. O aprofundamento das 

desigualdades sociais e a ampliação do 

desemprego atestam ser a proposta 

neoliberal vitoriosa. Presencia-se a 

desorganização e destruição dos serviços 

sociais públicos, em consequência do 

“enxugamento do Estado” em suas 

responsabilidades sociais 

(IAMAMOTO, 2015) 

As elites econômicas e políticas 

manipulam a distribuição de riquezas na 

sociedade, e conseguem também 

manipular as vontades coletivas e o 

significado dos fenômenos sociais, 

atingindo a consciência coletiva, 

individual e social. Para isso, o Serviço 

Social tem trabalhado para restabelecer 

as referências coletivas, através do 

exercício da reflexão e da análise crítica, 

retomando a historicidade mundo-

sociedade-individuo, contra o 

assujeitamento. (BISNETO, 2011). 

O desaparecimento do Estado 

dentro do capitalismo e a “consequente 

sociedade capitalista sem Estado”, vai se 

edificando com a gradual perda de 

visibilidade social, com o progressivo 

abrandamento da solidariedade social, 

substituídas uma e outra por desmedido 

individualismo e pela desigualdade 

transformada em ideal superior 

(VIEIRA, 2009). 

Em momentos de crise, as 

políticas sociais são o principal alvo da 

mercantilização do atendimento das 

necessidades sociais. Com isso, os 

serviços sociais deixam de expressar 

direitos, metamorfoseando-se para uma 

atividade de outra natureza da 

privatização, da transformação de bens e 

serviços em mercadorias. O que passa a 

vigorar são os direitos atinentes à 

condição do consumidor (ANTUNES; 

2011). 
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O terrorismo é uma das 

manifestações da violência aberta, 

velada ou difusa. Já é longa e múltipla a 

relação das técnicas de terror 

mobilizadas no curso da história dos 

tempos modernos, o terrorismo é apenas 

mais uma técnica de violência, que está 

em processo de globalização, já que a 

fábrica de violência também está em 

curso de globalização. Esse e um dos 

maiores desafios postos ao Serviço 

Social na atualidade, desvendar os nexos 

sociais, os jogos das forças sociais, as 

tenções que germinam o terrorismo. A 

sociedade é uma fábrica de violência, 

mutilando ou destruindo coisas, estilo de 

vida e subjetividade. São muitas as 

formas de violência com as quais 

convivem os indivíduos e coletividades, 

o holocausto, a riqueza, a escravidão, o 

esquadrão da morte e o terrorismo de 

Estado ( IANNI, 2004). 

A Constituição de 1988 estava na 

contramão das políticas públicas que 

regiam o cenário internacional. Houve 

um declínio das ações do Estado do bem-

estar social e a ascensão das instituições 

internacionais como o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI).  

A Constituição Cidadã garante novos 

direitos sociais e princípios de 

organização da política social. A 

universalização de direitos e a 

participação da comunidade na definição 

das políticas sociais, estabelecidas na 

Constituição, tiveram como princípio 

fundador a superação do caráter 

meritocrático e a adoção da cidadania 

como critério de acesso. A defesa do 

princípio da construção da 

universalidade, acaba corrigindo a 

expansão da política econômica 

ortodoxa, por meio da defesa da garantia 

de recursos (MARQUES; FERREIRA, 

2010). 

A nova Constituição e o início da 

experiência dos conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos no Brasil, 

a criação dos conselhos faz parte de um 

momento histórico no Brasil e no 

mundo, com o fim dos regimes militares 

na América Latina e as mudanças no 

Leste europeu. Com essa perspectiva, 

são depositadas as melhores energias de 

sujeitos políticos e movimentos sociais 

com o compromisso de promover a 

democracia, inclusive as organizações de 

assistentes sociais no Brasil, segundo 

levantamento do CFESS (2006), a 

categoria tem trabalhado historicamente, 

para promover o aprofundamento da 

socialização da política e participação 

social com transparência na deliberação 

e visibilidade das ações, democratizando 

o sistema decisório (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 
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 O Serviço Social luta em sua 

prática profissional para romper com o 

clientelismo e a improvisação que ainda 

marcam a assistência social, que vem 

sofrendo para se manter como política 

pública. Com a Constituição Federal a 

assistência social adquiriu uma nova 

concepção, incluída no âmbito da 

seguridade social e regulamentada pela 

Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Lei 8.742/93, tornando-se, 

então, política pública de 

responsabilidade do Estado e garantia de 

direito sem prévia contribuição. Apesar 

do avanço do ideário neoliberal, que 

sempre lutou a favor do desmonte das 

políticas sociais, e consequentemente, da 

política de assistência social. Ainda 

assim, foi possível no Brasil a aprovação 

da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) em 2004 e do SUAS em 

2005 (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Os/as assistentes sociais possuem 

documentos que representam os avanços 

da profissão, como o Código de Ética de 

1993 e a Lei que regulamenta a profissão 

(Lei 8.662), também de 1993, e no 

âmbito da formação acadêmica, as 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Serviço Social de 1996. Em seu 

exercício profissional o assistente social 

sofre constante pressão do modo de 

produção capitalista, através de uma 

leitura crítica da realidade e pautando-se 

no projeto ético político o profissional do 

Serviço Social está vinculado a um 

projeto de transformação da sociedade, e 

define o compromisso da categoria com 

uma sociedade justa e igualitária (BRAZ, 

2004). 

Na trajetória da política de 

assistência social no Brasil os assistentes 

sociais tiveram presente com uma 

contribuição fundamental. Na década de 

1990 os/as profissionais participaram 

dos debates para a elaboração da LOAS, 

por meio dos movimentos sociais e 

entidades representativas, a categoria 

profissional ofereceu grande subsídio à 

sociedade, tendo um papel 

extremamente importante na construção 

e na aprovação dessa lei, assim como na 

construção do SUAS (BRAZ, 2004). 

Não tem havido, pois, política 

social desligada dos reclames 

populares. Em geral, o Estado 

acaba assumindo alguns 

destes reclamos, ao longo de 

sua existência histórica. Os 

direitos sociais significam 

antes de mais nada a 

consagração jurídica de 

reivindicações dos 

trabalhadores. Não significam 

a consagração de todas as 

reivindicações populares, e 

sim a consagração daquilo que 

é aceitável para o grupo 

dirigente no momento. 

(VIEIRA, 2007, p. 144). 
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O Consenso de Washington foi 

uma recomendação internacional 

elaborada em 1989/1990 pelos Estados 

Unidos da América, que visava a 

propalar a conduta econômica neoliberal 

com a intenção de combater as crises e 

misérias dos países subdesenvolvidos, 

especialmente os da América Latina.  A 

contenção dos gastos públicos, foi a 

primeira orientação, dirigida a combater 

a inflação com a criação de um superávit 

primário fiscal afastando o Estado de 

suas antigas funções, associada ao 

período desenvolvimentista entre 1930 e 

1979 (MARQUES; FERREIRA, 2010). 

As fórmulas criadas pelo discurso 

neoliberal atrelam crescentemente o 

aparelho estatal às exigências da 

globalização. Com isso, grande parte da 

sociedade civil, compreendendo 

indivíduos, grupos sociais e classes 

sociais, são definidos exclusivamente em 

termos econômicos, técnicos, 

pragmáticos (IANNI, 2004). 

Reforçando esta tese, Evaldo 

Vieira (2009, p. 108) afirma que: 

A “globalização” é a competição 

desigual e inserção de correntes 

heterogêneos na economia, na 

política e na cultura mundiais. 

Entretanto, esses aspectos da 

globalização, não se apresentam, 

e sim a suspensão das barreiras 

nacionais para permitir o livre 

comércio. Os países de 

capitalismo muito desenvolvido 

pregam o livre-comércio para os 

outros, mas não para eles. 

 

Os assistentes sociais foram 

desafiados em várias esferas da 

sociedade e se mobilizaram em torno de 

outras forças sociais para dar visibilidade 

pública a gravidade da questão social no 

país, que foi nitidamente demostrado no 

Mapa da Fome, produzido pelo IPEA, 

em 1993 que constatou a existência de 32 

milhões de brasileiros indigentes, dos 

quais 55% encontra-se no nordeste 

(IAMAMOTO, 2015 apud PELICANO, 

1993). 

O Serviço Social tem atuado nas 

organizações institucionais com o 

objetivo de construir relações sociais 

mais justas e democráticas para atender 

os interesses da classe trabalhadora, 

seguindo sempre com o projeto ético-

político da profissão, sem perder de vista 

a relevância da relação capital-trabalho. 

Um dos compromissos do Serviço 

Social, na contemporaneidade é a de 

identificar o conjunto de necessidades, 

quer do capital, quer do trabalho, e que 

são subjacentes às exigências de sua 

refuncionalização (BISNETO, 2011).    

A situação de incertezas e 

indefinições dos recursos financeiros 

para as políticas sociais vem de um longo 

período. A sociedade brasileira tem 
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presenciado uma situação em que a área 

social se mantem refém das metas e 

orientações da política macroeconômica.  

A assistência social como citado, é a 

política que mais vem sofrendo para se 

manter como política pública, e para 

superar algumas características 

históricas depreciativas (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011).  

A democracia nasceu com a 

perspectiva de eliminar o poder invisível 

guiado por uma minoria. As ações do 

governo deveriam ser públicas e 

transparentes, contudo com o 

neoliberalismo e a mundialização 

colocam-se alguns constrangimentos 

para o controle democrático e a tomada 

de decisões.  O maior exemplo, e o corte 

de gastos sociais em função da 

imposição do superávit primário pelos 

acordos com o FMI, com isso a 

democracia não poderia ficar imune em 

tempos de barbárie. A classe dominante 

brasileira é altamente eficaz para 

bloquear a esfera pública das ações 

sociais e da opinião como expressão dos 

interesses e direitos de grupos 

antagônicos. Um elemento sempre 

reatualizado e o mito de que somos um 

povo em que vive em uma terra 

abençoada por Deus e pela natureza, 

mito que esconde a triste realidade do 

país contaminado pela doença 

romântica, e com uma formidável 

capacidade para produzir leis e não 

implementá-las (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

No contexto de dominação do 

capital financeiro, da precarização 

globalizada do trabalho e da crise fiscal 

do trabalho, característicos do final dos 

anos de 1990, o pacto dominante é de 

redução da responsabilidade pública e de 

aumento da responsabilidade privada e 

individual pela reprodução do sujeito, 

com o aumento da polarização entre 

ricos e pobres (FALEIROS, 2013). 

O capitalismo nas últimas 

décadas foi dominado pela face 

mais perversa do capital 

financeiro (capital portador de 

juros), isto é, pelo capital fictício. 

Essa dominância envolve: a 

imposição da lógica de curto 

prazo às empresas industriais e 

comerciais, deprimindo o 

investimento; a precarização dos 

salários e das condições de 

trabalho; a retirada de direitos 

sociais, introduzidos durante os 

30 anos que seguiram ao fim da 

Segunda Guerra Mundial; a 

elevação do desemprego a níveis 

extremamente altos; um regime 

de acumulação extremamente 

baixo, entre outros aspectos 

(MARQUES; FERREIRA, 2010, 

p. 01). 

O modelo norte-americano 

consiste na diminuição da proteção 

social para a manutenção do emprego, 

que parece vantajoso num mundo de 

desempregados. A questão central 
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relativa à mudança que o neoliberalismo 

almeja é reduzir o Estado, para se deixar 

nas forças do mercado os indivíduos que 

ficam sem escolha para sobreviver: ou o 

emprego precário, mal remunerado, 

desprotegido ou o desemprego e a falta 

de condições de sobrevivência. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Cada 

crise do capitalismo se manifesta de 

maneira diferente, e quem sofre as 

consequências e a classe trabalhadora, 

que sempre paga na maior proporção, o 

preço da reciclagem do capital com 

desemprego, fome e desproteção. O 

caráter conservador do projeto neoliberal 

se expressa, de um lado na naturalização 

do ordenamento capitalista e das 

desigualdades sociais a ele inerentes 

(FALEIROS, 2013). 

Para Iamamoto (2015), 

assistentes sociais são desafiados neste 

contexto da globalização mundial sobre 

a hegemonia do grande capital 

financeiro, instaurando novos padrões de 

necessidades médias do próprio capital, 

fazendo crescer a exclusão social, 

econômica, política, cultural das classes 

subalternas, hoje alvo da violência, 

institucionalizada.  O agravamento das 

múltiplas expressões da questão social, a 

imposição de critérios cada vez mais 

restritivos nas possibilidades da 

população ter acesso a direitos sociais, o 

Serviço Social na contemporaneidade 

requer os olhos abertos para o mundo 

contemporâneo para decifra-lo e 

participar da sua recriação, é preciso 

compreender dinamicamente a relação 

entre o Estado e o processo de 

acumulação capitalista para poder 

visualizar as medidas que estamos 

tratando.  

A mercantilização transforma os 

serviços sociais que eram antes direitos 

sociais e representavam e asseguravam 

as mínimas condições de vida para as 

pessoas. Tais direitos transformaram-se 

em mercadorias, em serviços vendidos 

no mercado. A política social do 

neoliberalismo atende indigentes, ou 

seja, aqueles que não têm meios de gerar 

a mínima renda. Um exame 

fundamentado no método materialista 

histórico e dialético pode revelar a 

política social como parte da estratégia 

da classe dominante, mais 

adequadamente da burguesia. Pode 

mostrar que esta estratégia busca o 

controle do fluxo de força de trabalho no 

sistema de posições desiguais, que existe 

na economia de mercado. A política 

social acaba sendo uma estratégia capaz 

de conservar a desigualdade social, 

colaborando no funcionamento do 

capitalismo (VIEIRA, 2009).  
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É extremamente importante que 

os assistentes sociais desenvolvam, 

ainda mais a sua capacidade crítica frente 

às instituições e sua capacidade política 

de pensar e agir estrategicamente para 

enfrentar os problemas que se colocam 

no presente para o futuro (FALEIROS, 

2013).  

O desafio é re-descobrir 

alternativas e possibilidades 

para o trabalho profissional no 

cenário atual; traçar horizontes 

para a formulação de propostas 

que façam frente à questão 

social e que vivenciam, não só 

como vítimas, mas como 

sujeitos que lutam pela 

preservação e conquista da sua 

vida, da sua humanidade. Essa 

discussão é parte dos rumores 

perseguidos pelo trabalho 

profissional contemporâneo 

(IAMAMOTO, 1998, p.75 

apud BISNETO, 2011: 207). 

 

O que na atualidade tem sido 

chamado de políticas sociais, resume-se 

quase sempre em programas tópicos, 

dirigidos a determinados focos, 

descontínuos, fragmentados, 

incompletos e seletivos, com a atuação 

dispersa, sem planejamento, esbanjando 

esforços e recursos oferecidos pelo 

Estado, sem controle da sociedade. O 

desperdício de recursos na efetivação 

dos programas sociais aparece como o 

principal responsável pelo desemprego e 

pela degradação das sociedades na 

América Latina (VIEIRA, 2009). Essa é 

uma realidade na qual se torna ainda 

mais evidente o escasso ou nulo 

compromisso das elites governantes e 

das classes dominantes com o povo.  São 

evidentes as condições sociais sob as 

quais se formam as mais diversas formas 

de violência, e o conhecimento dessas 

condições pode contribuir para a busca 

de alternativas para a redução de sua 

incidência (IANNI, 2004). 

O Serviço Social está inserido em 

processos de trabalho cada vez mais 

complexos e com mudanças muito 

rápidas, com isso é preciso reorientar sua 

tradição capacitadora deixando de lado o 

caráter de adaptação, de treinamento, 

reforço de hábitos, adotando a 

perspectiva crítica, formadora, de 

aprendizagem nas condições cada vez 

mais complexas do cotidiano. Para que 

isso aconteça, é preciso trabalhar 

projetos individuais e coletivos em redes 

e redescobrindo e rearticulando forças e 

mudanças e de enfrentamento da crise 

(BERING; BOSCHETTI, 2011) 

A constituição de 1988 

preocupou-se em ampliar os recursos por 

meio do seu financiamento específico da 

Seguridade Social, contudo de 1989 a 

2004, segundo Marques, Ferreira (2010), 

os cuidados estabelecidos pelos 

constituintes foram sendo deixados de 
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lado, não só pela utilização dos recursos 

em fins distintos à Seguridade Social 

como também pelo rompimento do 

próprio conceito de Seguridade. Chega 

ser difícil entender como um país pode 

em 1988, cria todo um aparato para a 

instituição de uma proteção social mais 

universal e dois anos depois discuti a sua 

“reforma”, o fato é que alguns dos 

avanços incluídos na Constituição de 

1988 nunca saíram do papel 

(MARQUES; FERREIRA, 2010). 

O desaparecimento do Estado 

dentro do capitalismo e a “consequente 

sociedade capitalista sem Estado” vão se 

edificando com a gradual perda de 

visibilidade social, com o progressivo 

abrandamento da solidariedade social, 

substituídas uma e outra por desmedido 

individualismo e pela desigualdade 

transformada em ideal superior 

(VIEIRA, 2009). O discurso da 

igualdade de oportunidades, da 

eliminação das discriminações, da 

proteção aos fracos, da criação de novos 

direitos sociais é a expressão manifesta 

da ideologia liberal. Em face das 

mudanças sociais profundas trazidas 

pela industrialização e pela concentração 

do capital, o Estado desempenha um 

novo papel: proteger o mercado, o 

consumo e a produção. O novo discurso 

da burguesia permite mascarar as 

desigualdades que provocam o 

desenvolvimento do capital.  Aos olhos 

da população, parece que as medidas 

sociais deixaram de ser repressivas, 

passando-se a uma etapa de 

humanização. Para isso, impõe-se um 

discurso humanizante para falar de uma 

realidade desumanizadora. (FALEIROS, 

2013). 

De acordo com Filho e Gurgel 

(2016, p.42): 

O Estado busca através, 

apresentar-se à sociedade 

como algo acima das classes 

e orientado “racionalmente” 

para a realização de um 

suposto bem comum. Dessa 

forma, o Estado, para se 

legitimar, necessita atender a 

determinadas demandas da 

classe trabalhadora, desde 

que não inviabilize, 

obviamente, a reprodução do 

sistema. 

 

Na democracia liberal, portanto, 

a política social toma como alvo a 

igualdade de cidadania para homens 

pertencentes à sociedade orientada pelo 

mercado e caracterizada pela 

desigualdade econômica. Por isto, a 

política econômica está atrelada à 

política social, mas se colocando 

normalmente acima desta (VIEIRA, 

2009). O Estado capitalista é uma 

garantia de manutenção das condições 

gerais de reprodução do capital e da 
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produção, isto é, da acumulação 

capitalista. Ele assume os investimentos 

não rentáveis para o capital, assume os 

investimentos que demandam recursos 

que superam a disponibilidade dos 

capitalistas, transforma os recursos 

públicos em meios de favorecer e 

estimular o capital. (MARQUES; 

FERREIRA, 2010).  

Nesse sentido, a política social é 

eminentemente política. A conservação 

do poder político, da hegemonia, da 

capacidade de direção, da manutenção de 

um “pacto social aceito” (ainda que não 

negociado com as classes dominadas, 

portanto manipulado) por parte das 

classes dominantes, é função do Estado, 

mas não instrumento do capitalismo em 

particular (FALEIROS, 2013).  

São muitas as formas de 

violência que se manifestam nas 

sociedades contemporâneas, as técnicas 

e práticas são cada vez mais brutais de 

violência, em muitos casos a violência 

adquiri refinamentos mais sofisticados 

possíveis, baseado em técnicas de 

controle.  A violência revela o visível e o 

invisível no que se refere ao social, 

econômico, político e coletivo. 

Desdobra-se passivamente pelos poros 

da sociedade. E muito importante refletir 

sobre alguns aspectos do capitalismo, 

buscando conhecê-lo e desconhecê-lo, 

interrogando o que parece evidente e o 

que se mantém escondido. O capitalismo 

influência direta e indiretamente nas 

condições de vida e as perspectivas de 

indivíduos e coletividade, povos, nações, 

em todo o mundo (IANNI, 2004) 

As assistentes sociais (os) 

trabalham nos meandros dos caminhos 

paradoxais que constituem a realidade 

deste país, com a qual é preciso lidar, 

sobretudo para modificá-la-, e preciso 

compreender a sociedade brasileira pelo 

lado de dentro, interpretando sem o 

pessimismo de que este país não é como 

“deveria ser”.  Os valores “tradicionais” 

ainda estão arraigados na sociedade, e 

persistem não por que “ainda não 

chegamos lá”, mas porque eles têm um 

sentido estrutural na formação histórica 

e pública na sociedade atual (SARTI, 

2009).         

O Serviço Social tem um 

contingente profissional, hoje 

proveniente dos segmentos pauperizados 

da sociedade, e outra característica com 

um contingente majoritário feminino, o 

processo de renovação da profissão é 

também tributário da luta pela 

emancipação das mulheres na sociedade. 

(IAMAMOTO, 2015) 

Hoje, é de fundamental 

importância para o Serviço Social em 

uma dupla perspectiva: aprender as 
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várias expressões que assumem na 

atualidade as desigualdades sociais na 

sua produção e reprodução ampliada e 

forjar novas formas de resistência e de 

defesa da vida. Pois é no presente que 

estão sendo recriadas formas novas de 

viver, que apontam para o futuro que está 

sendo germinado. (IAMAMOTO, 2015). 

A categoria precisa se organizar, 

mobilizar e lutar pela transformação das 

condições sociais, econômicas, políticas 

e culturais sob as quais se agravam as 

desigualdades que atravessam os mais 

diversos círculos de relações sociais. 

Esse é o novo patamar da história, no 

qual movimentam-se os indivíduos e as 

coletividades, na medida em que se 

globaliza o capitalismo (IANNI, 2004).  

Segundo Ianni (2004), o que 

predomina, na globalização é a visão 

neoliberal do mundo, em todos os países, 

as práticas e as ideias neoliberais estão 

presentes e ativas. Defrontando-se com 

realidades sedimentadas, e diretrizes 

econômicas, políticas sociais, modos de 

vida, trabalho, coletividade. “Neo” 

liberalismo se impõem e generaliza em 

escala mundial. Sob o neoliberalismo, 

reforma-se o Estado e realiza-se a 

desregulamentação das atividades 

econômicas pelo Estado, a privatização 

das empresas produtivas estatais, a 

privatização das organizações e 

instituições governamentais. O poder 

estatal é liberado de todo e qualquer 

empreendimento econômico ou social 

que possa interessar ao capital, trata-se 

de criar o “Estado mínimo”, que apenas 

estabelece e fiscaliza as regras do jogo 

econômico, mas não jogo. 

As assistentes sociais (os) em sua 

prática profissional são desafiadas e 

lutam pela garantia de direitos em um 

Estado cada vez mais divorciado de suas 

inquietações e ambições. O Brasil está se 

transformando ainda mais 

concretamente em província do 

capitalismo global, em suas implicações 

nas políticas sociais, se transformando 

em aparelho administrativo das 

estruturas mundiais de poder, e se 

afastando de amplos e importantes 

setores sociais da sociedade nacional. O 

neoliberalismo como prática e ideologia, 

leva consigo uma guerra sem fim contra 

o socialismo e social-democracia. O 

neoliberalismo mantém uma campanha 

contra tudo o que possa parecer “social”, 

de modo tudo o que possa parecer 

“econômico” em substituição ao 

coletivismo o individualismo. Essa tem 

sido e continua a ser a fábrica de tensões 

e contradições, na qual se produzem e 

reproduzem o pauperismo e a 

lumpenização (IANNI, 2004)  
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Decifrar as múltiplas expressões 

da questão social é requisito básico para 

avançar na direção indicada pelo código 

de ética da profissão, principalmente em 

uma sociedade em que igualdade jurídica 

dos cidadãos convive contraditoriamente 

com a realização da desigualdade.  Esse 

quadro tem se agravado com a crise 

fiscal do Estado, e à desaceleração do 

crescimento econômico, que vem 

precipitando uma ampla erosão dos 

serviços sociais públicos, como parte das 

políticas recomendadas pelos 

organismos internacionais.  A referida 

“crise do Estado”, expressa-se na 

deterioração dos serviços públicos, na 

ótica governamental o esgotamento da 

“estratégia estatizante” e a necessidade 

de superação de um estilo de 

administração pública voltado para a 

eficiência, o controle dos resultados e 

principalmente redução de custos.  O 

governo considera que o Estado deve 

deixar de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social, 

para se tornar um regulador desse 

movimento, transferindo a 

responsabilidade de controle para o setor 

privado. (IAMAMOTO, 2015). 

A privatização torna possível que 

o Estado abandone o papel de executor 

dos serviços, na linguagem 

governamental consiste na 

descentralização, para o serviço público 

não estatal, da execução de serviços que 

não envolvam o poder público, mas 

devem ser por ele sustentado. As atuais 

autarquias que possuem poder do Estado, 

estão sendo transformadas em “agências 

autônomas” administradas segundo o 

contrato de gestão. A execução da 

Reforma do Estado choca-se, com as 

conquistas sociais obtidas na Carta 

Constitucional de 1988. Os princípios da 

privatização direcionam as ações no 

campo das políticas sociais públicas, 

apenas a Previdência Social Básica 

permanece como atividade exclusiva do 

Estado, enquanto o campo da saúde e 

educação são os horizontes da 

privatização, e estão sujeitas à regulação 

do mercado, ainda que subsidiadas pelo 

fundo público (IAMAMOTO, 2015). 

No campo das políticas sociais, 

amplia-se a transferência de 

responsabilidade para a sociedade civil 

com os crescimentos de parcerias do 

Estado com Organizações não 

Governamentais. Trata-se de uma das 

formas de terceirização da prestação de 

serviços sociais, e com isso, evita-se a 

ampliação do quadro de funcionários 

públicos. Observa-se a expansão da 

filantropia empresarial com um “novo 

tipo de ação social” por parte das 

denominadas “empresas cidadãs”, o 
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investimento em dinheiro realiza-se em 

busca de uma melhor imagem social para 

a própria empresa e com isso ampliar as 

vendas e conquistar mercado com a 

vantagem de usufruírem dos estímulos 

oferecidos pelo incentivo fiscal de 2% 

sobre o lucro operacional 

(IAMAMOTO, 2015). 

Á dimensão ético-político da 

razão predominantemente no Serviço 

Social, defende a gestão das 

organizações, projetos e programas 

sociais realizados por assistentes sociais 

devem ser orientados para a ampliação e 

o aprofundamento de direitos na 

perspectiva societal   fundada na 

liberdade e na igualdade, onde relações 

sociais não sejam baseadas na 

exploração ou dominação de classe, etnia 

ou gênero (FILHO; RANGEL, 2016). 

A modernidade econômica para o 

grande capital, conta com o decisivo 

apoio do Estado através dos subsídios 

fiscais e outras formas de protecionismo, 

o Estado a serviço da modernização vem 

marcando uma forte presença no apoio às 

chamadas “classes produtoras”. A 

radicalização da miséria, a 

impossibilidade de obtenção dos meios 

de vida para satisfazer as necessidades 

vitais. Nós assistente sociais, nos 

defrontamos cotidianamente em nosso 

exercício profissional com a luta contra a 

exploração capitalista (IAMAMOTO, 

2015). 

As políticas sociais dificilmente 

se concretizam, apenas se transformam 

em programas e diretrizes para serem 

exibidos à sociedade, sem ter a real 

intenção de intervenção.  A 

mercantilização transforma os serviços 

sociais que eram direitos sociais e 

asseguravam as mínimas condições de 

vida para a população em mercadorias, 

em serviços vendidos no mercado.  A 

política social do neoliberalismo tem a 

função de atender apenas os indigentes, 

ou seja, aqueles que não têm meios de 

gerar a mínima renda (VIEIRA, 2011).    

Exploração e dominação estão 

interconectadas. A exploração 

econômica requer determinada forma de 

dominação tanto no campo da produção 

como no da reprodução social. A 

administração capitalista materializa 

uma determinada dinâmica de 

dominação que permite extrair e se 

apropriar da mais-valia produzida para 

manter a exploração econômica da força 

de trabalho, enquanto a superestrutura 

jurídica e política, o Estado não é 

expressão da universalidade. O Estado 

representa o principal instrumento de 

dominação de classe para garantir a 

manutenção e a reprodução das relações 
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sociais estabelecidas pela ordem do 

capital (FILHO; GURGEL, 2016). 

Somente com o estabelecimento 

de um novo marco societário onde os 

trabalhadores assumem o poder político, 

num quadro de expansão de direitos civis 

e políticos, promovendo a socialização 

da economia que facilitará a socialização 

da política criando um movimento 

dialético de produção de novas relações 

sociais, o processo de democratização 

pode levar à hegemonia da classe 

trabalhadora e sua efetivação através das 

conquistas do poder político. A 

ampliação dos direitos sociais e um 

processo permanente e continuo de 

construção dos direitos democráticos, 

termina por ir contra a lógica do capital. 

A modernidade tem sido marcada como 

a história das lutas sociais travadas pela 

ampliação dos direitos civis, políticos e 

sociais, tais lutas enfrentam os setores 

capitalistas e foram vitórias 

significativas de classe que expressou a 

garantia de direitos de cidadania, apesar 

de limitados (FILHO; GURGEL, 2016). 

Entendemos que é na disputa 

política entre as classes fundamentais no 

capitalismo, que se localiza o cerne do 

processo de democratização. A gestão 

democrática é uma perspectiva a ser 

perseguida pelos gestores 

comprometidos com a democratização 

da sociedade. E importante que o gestor 

tenha clareza a capacidade de 

operacionalizar ações que venham a 

transformar as condições das classes 

subalternas, através do aprofundamento 

e universalização de direitos civis, 

políticos e sociais.  A burocracia pública 

opera para garantir a dominação, a sua 

impossibilidade de suprir com as 

expressões da questão social, que são 

produtos das relações sociais de 

produção da sociabilidade burguesa. 

Para a efetivação de gestão democrática 

centrada na possibilidade de uma 

construção hegemônica na sociedade 

civil que conduza o Estado a desenvolver 

política públicas econômicas e sociais 

que venham a garantir a expansão de 

direitos, na sociedade de classes é 

impossível expandir direitos se não 

possuir um Estado forte na área social, e 

consequentemente, uma burocracia 

pública estruturada para implementar as 

ações para a efetivação de direitos 

(FILHO; GURGEL, 2016). 

Na ótica neoliberal, o sistema de 

garantia de direitos deve ser 

desmantelado, para que o indivíduo 

sobreviva com os seus recursos, sem a 

proteção pública. Trata-se da 

implementação de uma ideologia da 

responsabilização do indivíduo. A nova 

ordem mundial está se estruturando 
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nesse processo de aprofundamento das 

desigualdades sociais com a ampliação 

da competição e com a eliminação do 

papel do Estado como regulador 

(ANTUNES, 2011) 

O Estado não é um árbitro neutro, 

nem um juiz do bem-estar dos cidadãos. 

O Estado é um campo de batalha, onde 

as diferentes frações da burguesia e 

certos interesses do grupo no poder se 

defrontam e se conciliam com certos 

interesses das classes dominadas. A ação 

do Estado se situa, então, em relação à 

correlação das forças sociais. Se as 

classes dominadas representam uma 

ameaça real à coalizão dominante, a 

intervenção do Estado pode ser 

caracterizada por uma repressão brutal 

(FALEIROS, 2000). 

É nesse processo contraditório de 

prestação de serviço individual e coletiva 

que o Serviço Social precisa encontrar as 

categorias adequadas para repensar o 

social e a gestão social. É preciso que os 

trabalhadores sociais desenvolvam ainda 

mais, sua capacidade crítica frente às 

instituições e sua capacidade política de 

pensar e agir estrategicamente para 

enfrentar os problemas que se colocam 

no presente para o futuro (IAMAMOTO, 

2007) 

Democracia envolve a luta pela 

ampliação da cidadania impulsionadora 

de novos direitos que contribua na luta 

para a ampliação da legalidade 

institucional, na defesa intransigente das 

conquistas sociais obtidas com a 

Constituição de 1988 ameaçadas pelas 

políticas neoliberais. O maior desafio no 

trabalho do assistente social é alargar os 

canais de interferência da população na 

coisa pública, e tornar os espaços de fato 

públicos viabilizando a socialização de 

informações e ampliando conhecimento 

de interesses (IAMAMOTO, 2015). 

A dimensão ético-político da 

razão predominantemente no Serviço 

Social, defende a gestão das 

organizações, projetos e programas 

sociais realizados por assistentes sociais 

devem ser orientados para a ampliação e 

o aprofundamento de direitos na 

perspectiva societal   fundada na 

liberdade e na igualdade, onde relações 

sociais não sejam baseadas na 

exploração ou dominação de classe, etnia 

ou gênero (FILHO; RANGEL, 2016).  

Na contramão do explicitado, 

observa-se que nas análises do Serviço 

Social a profissão tem olhado menos 

para a sociedade e priorizando a análise 

de intervenção no Estado, via políticas 

sociais e públicas, e daí extraído os seus 

efeitos na sociedade. No entanto e 

imprescindível que olhemos para um 

movimento das classes sociais em uma 
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posição de relativa secundaridade no 

debate do Serviço Social (IAMAMOTO, 

2015). 

Na sociedade contemporânea a 

questão social sofre um processo de 

criminalização com a violência que vem 

de cima e corroí a sociabilidade, aniquila 

com a perspectiva de um futuro melhor, 

extermina a infância e a juventude dos 

filhos dos trabalhadores e fragiliza as 

suas famílias. Esse e um processo 

arraigado de conformismo e rebeldias na 

luta pelo reconhecimento dos direitos de 

cada um e de todos os indivíduos na 

sociedade. A população busca no 

judiciário respostas justas aos conflitos 

de diferentes ordens e às expectativas de 

direitos difusos e coletivos (FÁVERO; 

MELÃO; JORGE, 2011). 

O aprofundamento das 

desigualdades sociais no país e a 

judicialização da questão social 

comprovam que a proposta neoliberal 

tem se saído vitoriosa. Diante dos novos 

desafios que a categoria tem enfrentado, 

e preciso se qualificar e estar atenta as 

estratégias neoliberais, o Serviço Social 

tem um papel decisivo no sentido de 

contribuir para assegurar e ampliar as 

conquistas relativas à universalização 

dos direitos sociais e dos serviços obtidas 

com a Constituição de 1988, precisamos 

continuar lutando para a efetivação de 

direitos. As estratégias de 

descentralização das políticas públicas e 

a compressão das verbas orçamentarias e 

consequentemente deterioramento da 

prestação de serviços públicos contribui 

para agravamento das desigualdades 

sociais, fazendo com que a população 

precise buscar via judicial a efetivação 

dos direitos, isso mostra o 

descomprometimento do Estado com o 

enfrentamento da questão social. 

3. CONCLUSÃO 

A realização da pesquisa 

concretiza um dos principais 

compromissos da categoria com a 

consolidação do Projeto Ético Político, é 

o conhecimento científico da realidade 

de trabalho das assistentes sociais na 

contemporaneidade.  

A categoria não tem se 

intimidado e historicamente vem 

reivindicando mudanças nas condições 

de vida e de trabalho, na transformação 

das instituições nos quais tem 

prevalecido os interesses dos grupos e 

classes dominantes que estão cada vez 

mais articulados, ativos e agressivos, 

desenhando e redesenhando o mapa do 

mundo segundo as geoeconomias e 

geopolíticas. Não há nenhuma 

possibilidade de que o mercado possa 

prover o mínimo de acesso universal aos 

bens imprescindíveis a população, por 
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isso, e preciso recompor as articulações 

entre Estado e sociedade, reduzindo e 

eliminando alienações e tiranias.  

Uma das tarefas do Serviço 

Social na contemporaneidade é a de 

impugnar a tirania do Estado enquanto a 

do mercado, propondo uma visão da 

sociedade e da política na qual a 

dimensão do público possa ser 

recuperada em sentido amplo, 

aprofundando a extensão da democracia 

a todas as áreas de vida. A pressão 

constante da categoria pela expansão dos 

direitos e pelo fato de que a grande 

maioria localizada no ponto mais baixo 

da pirâmide social precisa desses direitos 

para resistir e limitar o poder ao qual está 

sujeita.  E de extrema importância a 

reflexão crítica sobre a dinâmica do 

neoliberalismo, e o processo de 

globalização do capitalismo que leva 

consigo a criação de novas condições e 

transformações, dos modos de ser agir e 

fabular. É claro que esse é um 

emaranhado difícil, intrincado, mas é 

possível começar a reconhecer que desse 

emaranhado pode emergir sugestões e 

criações que o Serviços Social não pode 

desconhecer. (FÁVERO; MELÃO; 

JORGE, 2011). 

Repensar os dilemas e práxis da 

pratica profissional na 

contemporaneidade adquire grande 

relevância neste momento de desmonte 

das conquistas e avanços já 

consolidados. O desafio é, preencher 

lacunas e somar forças para o 

enfrentamento da voga neoliberal e 

principalmente se armar de elementos 

teóricos e de informações da realidade, a 

categoria não pode se intimidar e deve 

estar atenta as novas demandas que se 

apresentam ao Serviço Social, se 

colocando sempre em um movimento de 

resistência e luta à judicialização da 

questão social. Reconhecemos a 

importância do acesso à justiça em seu 

sentido irrestrito, mas somente esta via 

não resolve o problema da injustiça 

social. Isto porque, a justiça social se 

constrói coletivamente, não devemos ter 

uma visão ingênua de que o judiciário 

sozinho dará conta de enfrentar à questão 

social latente e  estrutural no nosso país. 

O Estado precisa abandonar o seu 

atrelamento e interesses ditados pelo 

capital e assumir a sua responsabilidade 

com a sociedade. 
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1.1 RESUMO 

O seguinte texto trata de uma asseveração analítica do poema intitulado "Para Sempre", em que 

o mineirinho de ouro da terra do minério de ferro, Itabira-MG, Carlos Drummond de Andrade 

aborda um assunto pertinente a todas as pessoas.  Mostra-nos todo um vigor real e puritano que 

todas as pessoas deveriam nutrir por suas mães. Neste texto fazem-se também asseverações de 

Coelho Neto que escreveu que "Ser mãe é padecer num paraíso". Frase de grande importância 

para contexto literário e também para o assunto em  contexto. 

Palavras-chaves: Mãe, Drummond de Andrade, Coelho Neto. 

1.2 RESUMEN 

El siguiente es una afirmación analítica del poema titulado "Para Siempre", en que el mineirinho 

del oro de la tierra del de mineral de hierro, Itabira, MG Carlos Drummond de Andrade aborda 

un tema relevante para todas las personas. Mostrar todos nosotros una fuerza real y puritana que 

todas las personas deben tener alimentados por sus mamães. En este texto se afirma también 

Coelho Neto, quien escribió. Ser madre está sufriendo en un paraíso "Cita de gran importancia 

para el contexto literario y también a la cuestión en su contexto. 

Palabras clave: Madre, Drummond de Andrade, Coelho Neto. 
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como patrono Álvares de Azevedo. Cultivou praticamente todos os gêneros literários e foi, por muitos 
anos, o escritor mais lido do Brasil. 

 

1.3 INTRODUÇÃO 

Apresenta-se neste estudo uma breve 

essência analítica da poesia 

Drummoniana. O estudo se apega ao 

estudo do ser feminino, o ser Mãe. 

Neste artigo traça-se uma análise de 

como o poeta Carlos Drummond de 

Andrade trata o tema, mas para chegar a 

tal conclusão contrastamos discurso 

com o poeta Coelho Neto. 

1.4 ASPECTOS 

SENTIMENTALISTAS EM "PARA 

SEMPRE". A VALORIZAÇÃO DO 

SER NO POEMA DE CARLOS 

DRUMMOND DE ANDRADE 

No poema intitulado "Para Sempre", o 

nosso mineirinho de ouro da terra do 

minério de ferro, Itabira-MG, aborda 

um assunto pertinente a todas as 

pessoas. Carlos Drummond de Andrade 

nos mostra todo o vigor do amor que 

todos deveríamos nutrir em ralação às 

nossas mães. Certa vez, Coelho Neto 

escreveu que "Ser mãe é padecer num 

paraíso". Como se pode relacionar esta 

frase com o poema em questão? Bem, o 

assunto se parece o mesmo, pois, trata-

se da figura "mãe". 

Quando Coelho Neto se referiu ao 

padecimento, talvez quisesse deixar 

claro que para se exercer o papel de mãe 

é preciso abdicar de muitas coisas. A 

dedicação a um filho ainda bebê e 

totalmente dependente, seria uma tarefa 

exaustiva e enfadonha para qualquer 

pessoa, exceto a pessoa que é MÂE. 

Segundo a estudiosa GRISCI (1995): O 

certo é que procriar constitui-se numa 

obrigação para as mulheres, assim 

interpretado, conforme suas próprias 

palavras: "Não questionei nunca! Era 

uma coisa que tinha que ser cumprida e 

ponto final", ou então, "Aquilo ali era 

lei". Não procriar, por sua vez, é 

interpretado como "não conseguir 

realizar-se como mulher", "ser 

machorra", "não é normal" e "é como se 

tu não tivesse contribuído pra vida". "É 

como se tu não fizesse direito a tua 

parte". 

Sim, com letras grandes. Uma vez 

nascida, uma criança precisa de todos os 

cuidados e ninguém melhor do que a 

mãe para saber quais são e aplicá-los na 

hora certa, com inigualável dedicação. 

É certo também que ao dispensar todos 

estes cuidados que tomam a maioria do 

seu tempo e tornam curtas as suas horas 
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de sono, a mãe é tomada de um prazer 

inexprimível com palavras. 

Talvez Drummond tenha se referido ao 

excesso (?) de zelo e ao prazer que isso 

causa, ao citar padecimento e paraíso. 

Logo, não importa se o filho é pequeno, 

ou se já está crescido. Seja como for, é 

doloroso saber que um dia haverá a 

despedida de forma irreversível, de um 

ser de tamanha envergadura na vida de 

tantas pessoas. 

Quando Drummond fala que: "Mãe não 

tem limite, não tem tempo nem hora...", 

faz um retrato fiel das mães que não 

medem esforços pelo bem-estar dos 

seus filhos, sem se importarem se é 

noite ou dia, se faz sol ou chuva. Amor 

de mãe é uma coisa tão grande, que ela 

está sempre disposta para qualquer 

sacrifício. De fato, mãe é um ser 

gigante. 

Assim assevera a pesquisadora GRISCI 

(1995): 

É no próprio lar que as mulheres 

tramam os fios da resistência, 

conquistam os/as filhos/as como 

aliados/as e usam de chantagem 

emocional para aproximá-los/as ou 

afastá-los/as dos pais. Em relação à 

ciência, criam saberes populares que são 

passados de mulher para mulher. São 

saberes envoltos em um discurso 

peculiar, carregado de metáforas, 

personificado pelas benzedeiras, que 

dificilmente são confiados aos ouvidos 

masculinos. Nem sempre se 

caracterizam como resistências à 

imposição de procedimentos científicos, 

mas como substitutos deles, tão 

escassos entre as mulheres mais pobres. 

(Grisci, p. 9). 

Mãe é "Luz que não se apaga... velando 

escondido...". Quem nunca viu esta 

cena? Se o filho não está bem, a mãe 

não sente fome, sono, cansaço. O seu 

principal alimento, o seu conforto e o 

seu descanso, estão no sorriso puro e 

inocente da sua cria. Tão puro quanto o 

amor que ela exala em seus poros. "Puro 

pensamento". Puro amor de mãe. 

Mãe é presente de Deus. Presente tão 

precioso que, até Ele, ao passar por aqui 

como homem escolheu uma para 

acalentá-lo durante os primeiros passos. 

"Morrer acontece com o que é breve e 

passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua 

graça, é eternidade". Esta verdade é 

incontestável. Mãe não morre nunca. 

Mesmo aquelas que não estão mais 

neste mundo, permanecem vivas na 

memória daqueles, em cujas vidas 

deixaram marcas indeléveis. Jamais se 

esquece de uma verdadeira mãe.  

"Por que Deus se lembra - mistério 

profundo - de tirá-las um dia? Caro 
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poeta, aí não há mistério algum. Há 

também os filhos que partem na frente, 

deixando para trás mães chorosas, com 

os corações partidos e dores sem fim. É 

o ciclo da vida. Imagine-se, entretanto, 

o alvoroço e a correria dos anjos de 

Deus, para deixar o céu arrumadinho, 

prontinho para receber um ser desta 

estirpe, especialíssimo. É possível, 

olhando de forma romântica, imaginar-

se que lá é dia de festa e festa das 

grandes.  

"Fosse eu o rei do mundo... Mãe não 

morre nunca..." Sabe-se que em certa 

fábula, João Perfeito também se propôs 

a fazer algumas mudanças, que ele 

achava necessárias e inadiáveis, para o 

bom funcionamento do mundo que lhe 

rodeava e logo na primeira soneca, ele 

descobriu que era melhor que as coisas 

voltassem a ser como eram antes da sua 

interferência. Neste caso, o poeta faz 

menção, claramente, à morte física. 

Leva-se a refletir se, além do amor que 

certamente existe, não há também uma 

dose de egoísmo. Ninguém quer que os 

seus entes queridos morram, sobretudo 

quando se trata de mãe. Mas, mesmo 

quando já estão velhinhas, fraquinhas e 

às vezes, sofrendo em função de alguma 

doença, não se abre mão de ter por 

perto, aquele serzinho detentor de tanta 

ternura, de tanto amor e de tanta 

sabedoria. 

O amor que se recebe das mães ao 

longo da vida, deixa marcas profundas e 

gostosas para serem sempre lembradas. 

É, de fato, tão grande que produz 

reflexos e como tal, lhes é devolvido. O 

egoísmo reside no fato de se querer que 

as mães não descansem nunca, mesmo 

não suportando mais este mundo. Mas, 

o amor que é muito maior, é que torna 

cruel e duro o golpe do desenlace. 

Partir é preciso, mas, deixar morrer no 

coração é impossível. Carlos 

Drummond de Andrade finaliza o seu 

poema com uma estrofe que coloca cada 

um em sua devida dimensão: "Mãe 

ficará sempre junto com o seu filho e 

ele, velho embora, será pequenino feito 

grão de milho". 

Certamente que os filhos crescem, se 

tornam adultos e como tal, se acham 

sabedores de tudo e conhecedores do 

mundo. Mesmo para as mulheres que 

exercem atividades as mais 

diferenciadas possíveis, a maternidade 

ainda se caracteriza como a atividade 

mais sublime de suas vidas. E, algumas 

vezes, não só é referida pela linguagem 

do trabalho, "mãe de tempo integral" e 

"dedicação exclusiva", como é 

vivenciada como sendo o próprio 

trabalho. 
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A mulher-mãe incorpora duas 

dimensões, a mãe real e a mãe ideal, 

sendo o choque entre ambas inevitável. 

Entre os acontecimentos que mais 

ressaltam a ideologia patriarcal, 

encontram-se referências de mulheres 

quanto à culpa incutida por seus 

parceiros diante da acusação de 

incapacidade de gerarem filhos do sexo 

masculino, sendo que os parceiros se 

sentiam, inclusive, no direito de 

blasfemar contra o nascimento de filhas 

mulheres. (Grisci, p. 7). 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o poeta (o mundo) partem em 

busca dos diversos tipos de realizações. 

Pode ser que as coisas deem certo e 

estas realizações ocorram, pode ser que 

não. Há um ditado que diz: "Fazemos os 

nossos planos, aí vem a realidade e 

muda tudo". Na verdade, sejam quais 

forem os resultados obtidos na busca 

dos sonhos, é no ombro mais amigo, no 

colo mais aconchegante e gostoso e nas 

palavras mais sábias e doces (as que 

saem da boca de uma verdadeira mãe), 

que se encontram o mais puro e 

verdadeiro conforto. Porque não 

importa a idade do filho. Filho o será 

sempre e mãe será sempre uma 

fortaleza. Benditas sejam. Amem. 

1.6 ANEXOS DOS TEXTOS 

ANALISADOS PARA SEMPRE 

Carlos Drummond de Andrade 

Por que Deus permite 

que as mães vão-se embora? 

Mãe não tem limite, 

é tempo sem hora, 

luz que não se apaga 

quando sopra o vento 

e chuva desaba, 

veludo escondido 

na pele enrugada, 

água pura, ar puro, 

puro pensamento. 

Morrer acontece 

com o que é breve e passa 

sem deixar vestígio. 

Mãe, na sua graça, 

é eternidade. 

Por que Deus se lembra 

-mistério profundo de 

tirá-la um dia? 

Fosse eu o rei do mundo, 

baixava uma lei: 

Mãe não morre nunca, 

mãe ficará sempre 

junto de seu filho 

e ele, velho embora, 

será pequenino 

feito grão de milho . 

Ser Mãe 

de Coelho Neto * 

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra 

o coração! Ser mãe é ter no alheio 
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lábio que suga, o pedestal do seio, 

onde a vida, onde o amor, cantando, 
vibra. 

Ser mãe é ser um anjo que se libra 

sobre um berço dormindo! É ser anseio, 

é ser temeridade, é ser receio, 

é ser força que os males equilibra! 

Todo o bem que a mãe goza é bem do 
filho, 

espelho em que se mira afortunada, 

Luz que lhe põe nos olhos novo brilho! 

Ser mãe é andar chorando num sorriso! 

Ser mãe é ter um mundo e não ter nada! 

Ser mãe é padecer num paraíso! 
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