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ARQUIVO PESSOAL

PRIMEIRA PÁGINA

Fernando Bousso

O que muda com a
chegada da LGPD?

“

Em breve, certamente, teremos um ecossistema mais seguro, garantidor de um ambiente importante de desenvolvimento tecnológico e de inovação.

D

”

esde o dia 1º de agosto de 2021, estão valendo oficialmente as sanções
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Esse regramento jurídico regula o tratamento de dados de pessoas físicas, nos ambientes online e offline e nos setores público e privado. A lei estabelece
como os dados pessoais de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros podem e devem ser tratados pelas organizações que têm acesso a essas informações.
Se você é uma pessoa atenta aos noticiários, é capaz que nada disso seja
novidade para você. Mas, e na prática? Você sabe o que muda? O mais importante é entender que todos os negócios, sem exceções, precisarão estar atentos
às regulamentações e trazer um reforço para sua segurança de dados, com políticas mais transparentes, se quiserem estar de acordo com a lei brasileira. Vamos
aos principais pontos.
Organização. Para que as empresas estejam de acordo com a LGPD, é muito
importante que elas tenham os dados pessoais aos quais elas têm acesso devidamente organizados. Por quê? As empresas precisarão ter esse referencial de
quais dados estão sendo coletados e por quais áreas, para que possam ser gerenciados adequadamente – especialmente no que diz respeito a dados sensíveis,
como aqueles envolvendo dados de saúde, por exemplo.
Esse ordenamento, além de favorecer o cliente, também trará um ganho
importante para a empresa. Isso porque, com o devido gerenciamento, poderá
REVISTA PRÁTICA FORENSE - WWW.ZKEDITORA.COM
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ela descartar informações que não lhe sejam verdadeiramente úteis, tornando
os processos internos mais eficientes, flexíveis e velozes. Lembrando, claro, que
estamos falando tanto de dados digitais quanto físicos, por isso toda a atenção
é necessária e indispensável.
Com essa base organizada, a empresa estará preparada para a próxima implicação da LGPD: accountability. As companhias serão – e já estão sendo – cobradas
a respeito de como tratam dados pessoais, tanto pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – responsável por fiscalizar o cumprimento da lei – quanto
pelos demais stakeholders.
Um mecanismo importante para reforçar a prestação de contas e garantir
o adequado cumprimento da lei é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados
(RIPD). Esse relatório visa documentar as atividades de tratamento de dados
pessoais de um produto ou serviço específico, buscando compreender quais são
os demais agentes envolvidos, os riscos atrelados, as medidas técnicas, administrativas e organizacionais que devem ser implementadas e, conforme o caso,
o risco residual que será assumido pela empresa.
Outra mudança importante vem acompanhada de um novo conceito que
deverá ser aprimorado nas empresas, conhecido como Privacy by Design. Na
prática, a metodologia de Privacy by Design sugere que todo e qualquer novo
projeto, produto ou serviço deverá ser desenvolvido considerando, desde a sua
concepção, o respeito à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos titulares envolvidos. É sempre melhor prevenir do que remediar – o Privacy by Design
visa garantir exatamente isso, podendo ser aplicado em todo o ecossistema da
informação, envolvendo desde infraestruturas de rede até arquiteturas físicas.
As empresas precisarão também trazer um novo componente aos seus quadros
de funcionários: o Data Protection Officer (DPO). Essa é a pessoa indicada para
apoiar a organização na manutenção do seu programa de governança em privacidade e, nesse sentido, garantir a aderência dos processos internos à LGPD. Esse
profissional, além de apoiar as áreas da companhia no esclarecimento de questões
envolvendo privacidade e proteção de dados, será responsável, ainda, por interagir com os titulares dos dados – sejam eles clientes, colaboradores, parceiros ou
fornecedores – sobre eventuais requisições de direitos (de acesso aos dados, por
exemplo). O encarregado também é responsável por interagir, conforme o caso,
com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e demais autoridades
competentes no contexto de investigações, auditorias ou processos administrativos.
Ou seja, na prática, a LGPD deve ter um impacto em toda a cultura corporativa brasileira, e o seu conhecimento se torna imprescindível para que empresas
realizem as suas operações dentro da lei. Apesar de uma adesão ainda baixa,
com menos da metade das empresas brasileiras em conformidade, o cenário não
deve durar muito tempo, vez que se trata de medida válida e urgente, particularmente no contexto dos recentes escândalos envolvendo o mau uso de dados e
o vazamento de informações pessoais. O mercado já compreendeu a relevância
do tema, os titulares já estão buscando retomar o controle de suas informações
e, em breve, certamente, teremos um ecossistema mais seguro, garantidor de
um ambiente importante de desenvolvimento tecnológico e de inovação.
FERNANDO BOUSSO é Mestre em Direito e Tecnologia pela Queen Mary, University of London e especialista em privacidade
e proteção de dados pelo Data Privacy Brasil.
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O trabalho do
advogado no Brasil
POR

Carla Maria Santos Carneiro e Thaís Carneiro Costa

“

A expressão Arbeit macht frei é verdadeira, o trabalho realmente liberta e é fonte de sublimação, mas
para que isso ocorra é importante que ele seja escolhido livremente e propicie ao indivíduo condições
para a construção saudável de sua identidade.

DIVULGAÇÃO

”
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rbeit macht frei é uma frase em alemão que significa “o trabalho
liberta” e se tornou conhecida por ter sido colocada na entrada de
Auschwitz, uma rede de campos de extermínio do regime nazista
à época da Segunda Guerra Mundial.
Refletindo-se sobre o objetivo de tal expressão no portão dos campos de
concentração presume-se que se tentava convencer os prisioneiros de que
estariam lá tão somente para trabalhar e que através daquele trabalho encontrariam a liberdade.
A expressão utilizada nesse contexto é chocante, mas talvez justifique
a afirmativa de Freud ([1927], 2010, p. 41), segundo o qual “os homens não
são espontaneamente inclinados ao trabalho e que argumentos nada podem
contra suas paixões”.
Para Freud ([1930], 2016, p. 24) “o trabalho não é muito apreciado como
via para a felicidade. As pessoas não se lançam a ele como às outras possibilidades de gratificação”.
Segundo o autor, ainda que o homem não seja naturalmente inclinado ao
trabalho é justamente o trabalho que permite sua inserção segura na realidade,
pois “Nenhuma outra técnica para a condução da vida prende a pessoa tão firmemente à realidade como a ênfase no trabalho, que no mínimo a insere de
modo seguro numa porção da realidade” (Freud [1930], 2016, p. 24).
O autor afirma ainda que isso só é possível em face da “possibilidade
que oferece de deslocar para o trabalho e os relacionamentos humanos a ele
ligados uma forte medida de componentes libidinais – narcísicos, agressivos
e mesmo eróticos - empresta-lhe um valor que não fica atrás de seu caráter
imprescindível para a afirmação e justificação da existência na sociedade”
(Freud [1930], 2016, p. 24).
Para ele “A imensa maioria dos homens trabalha apenas forçada pela necessidade, e graves problemas sociais derivam dessa natural aversão humana ao
trabalho” (Freud [1930], 2016, p. 24).
Mas garante que “A atividade profissional traz particular satisfação quando
é escolhida livremente, isto é, quando permite tornar úteis, através da sublimação, pendores existentes, impulsos instintuais subsistentes ou constitucionalmente reforçados” (Freud [1930], 2016, p. 24).
Segundo Freud ([1930], 2016, p. 42), “A sublimação do instinto é um traço
bastante saliente da evolução cultural, ela torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tenham papel tão
significativo na vida civilizada”. Chegando mesmo a afirmar que “Cedendo à
primeira impressão, seríamos tentados a dizer que a sublimação é o destino
imposto ao instinto pela civilização”.
Segundo o autor, o “melhor resultado é obtido quando se consegue elevar
suficientemente o ganho de prazer a partir das fontes de trabalho psíquico e
intelectual. Então o destino não pode fazer muito contra o indivíduo” (Freud
([1930], 2016, p.23)
Sendo certo que “A satisfação desse gênero, como a alegria do artista no
criar, ao dar corpo a suas fantasias, a alegria do pesquisador na solução de
8
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problemas e na apreensão da verdade, tem uma qualidade especial, que um
dia poderemos caracterizar metapsicologicamente” (Freud [1930], 2016, p. 24).
É certo, portanto, concluir que o homem não nasce naturalmente inclinado ao trabalho e que tudo faz para resistir ao exercício dessa atividade. Não
obstante tal fato, sua inserção nesse contexto garante-lhe a possibilidade de
deslocar seus fortes componentes libidinais aos relacionamentos humanos
ali desenvolvidos, bem como descobrir-se enquanto membro de uma coletividade construindo-se enquanto indivíduo identificado.
Outra conclusão lógica é que a liberdade na escolha da profissão é garantia
de possível satisfação através da sublimação a qual lhe garante uma blindagem
até mesmo contra o destino.
Ou seja, é verdadeira a expressão Arbeit macht frei. O trabalho realmente
liberta e é fonte de sublimação, mas para que isso ocorra é importante que ele
seja escolhido livremente e propicie ao indivíduo condições para a construção
saudável de sua identidade.
Caso contrário, a libertação almejada dar-se-á tão somente no campo econômico e financeiro enquanto o campo psíquico e social restará permanentemente enjaulado; dessa feita, não em um campo de concentração nazista,
mas sim nas prisões psíquicas e emocionais do próprio indivíduo.
Traçadas essas considerações tornam-se importante ressaltar que o objetivo
principal do presente estudo é conhecer o trabalho do advogado no Brasil e os
objetivos específicos são discutir as diversas formas de inserções profissionais
e conhecer a organização do trabalho dos escritórios de advocacia.
A PROFISSÃO DO ADVOGADO
Conceito
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), de autoria do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a profissão do advogado é regulamentada pela Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Brasil, 1994).
A CBO noticia ainda que esses profissionais podem postular em juízo em
nome de seus clientes, propondo ou contestando ações, solicitando providências ao magistrado ou ministério público, além de avaliar provas documentais
e orais. Dispõe também que esses profissionais podem realizar audiências trabalhistas, penais, comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal
de júri, e extrajudicialmente, mediando questões. E que o advogado contribui
para a elaboração de projetos de lei, assistindo empresas, pessoas e entidades,
e assessorando negociações internacionais e nacionais.
Além disso, informa que compete ao advogado zelar pelos interesses do
cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos fortalecendo o estado democrático de direito. E que para a formação do profissional são exigidos o ensino superior completo e o exame da OAB do estado
de domicílio civil do bacharel em direito e estabelecido como condições gerais
REVISTA PRÁTICA FORENSE - WWW.ZKEDITORA.COM
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de exercício da profissão o trabalho em escritórios de advocacia, em empresas
agrícolas, comerciais, industriais, serviços e na administração pública, como
estatutários, assalariados ou autônomos.
A CBO esclarece também que os advogados executam suas funções sem
supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno e, que eventualmente,
trabalham sob pressão vivendo situações de estresse.
Histórico
No mundo
Foi na Grécia que surgiu a primeira figura profissional mais próxima ao
advogado, qual seja, o logógrafo, um profissional não remunerado contratado
pela parte que não se sentisse a altura para preparar o discurso que deveria
apresentar em seu julgamento (De Marco, 2010).
Na Grécia, a presença do advogado enquanto representante legal era dispensada, posto que se valorizava muito a capacidade retórica de seus cidadãos. Não
obstante tal fato, para aqueles que não podiam se representar em audiência se
facultava a representação por um patrono (prostátês) para os metecos (estrangeiros residentes na Grécia) e aos escravos, pelos seus senhores (Glotz, 1980).
Mas, na medida em que os processos foram se avolumando e aumentando
em complexidade, e quando os litigantes passaram a perceber que a eloquência
influenciava os jurados, aumentaram-se as contratações do mestre de retórica
ou orador para falar no lugar do acusador ou da defesa, nascendo dessa forma
a figura do advogado (De Marco, 2010).
Profissão essa que, no entanto, somente foi regulamentada no Império
Romano pelo Imperador Cláudio, o qual modificou o caráter político da advocacia e limitou os honorários em, no máximo, 10.000 sestércios para cada caso,
tendo ainda profissionalizado a função e criado uma corporação (collegia ou
corpora advocatorum), registrando todos em lista (matriculae) e com disciplina
de classe a ser observada (Durant, 1971).
No Império Bizantino os advogados gozavam de boa situação social e
econômica. Nos tempos de Justiniano eram exigidos cinco anos de estudo
do direito para o exercício da advocacia, para a qual deveria haver dedicação
exclusiva, pois não era permitido ao advogado o exercício de outra atividade. A
toga era a insígnia da advocacia. Giordani destaca também que, nesse período,
os imperadores, em especial Justiniano, somente escolhiam para a função de
juiz, juristas de integridade e competência comprovados: “Os mais notáveis
juízes saíam do corpo de advogados” (Giordani, 1977, p. 246).
No Brasil
No Brasil, o exercício da advocacia está diretamente vinculado à história
da profissão em Portugal, onde a primeira regulamentação deu-se através das
Ordenações Afonsinas, evoluindo com as Ordenações Manuelinas e maior complexidade de direitos e deveres com as Ordenações Filipinas quando, então,
10
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estabeleceram-se normas que dispunham sobre o sigilo profissional e a responsabilidade civil do advogado, além de orientações deontológicas. Ordenações essas que foram inteiramente aplicadas no período colonial brasileiro e
parte do período imperial (Sodré, 1975).
A regulamentação da profissão, no entanto, ocorreu a partir da criação
do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em agosto de 1843, na cidade
do Rio de Janeiro, cujo objetivo único foi criar a Ordem dos Advogados e era
composto por 26 advogados, tendo sido aprovado por Dom Pedro II em face
da intermediação do Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o português e
conselheiro, Francisco Alberto Teixeira de Aragão (Bonelli, 1999).
A autora afirma também que em 1917, o Instituto criou um Conselho da
Ordem, antecipando a função que caberia à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), quando fosse criada. Conselho esse que tinha poderes disciplinares
limitados a seus sócios, razão pela qual não alcançava todos os bacharéis. E
que o Instituto teve atuação decisiva para a criação da OAB, lutando arduamente durante 87 anos por esse objetivo, não obstante a criação da Ordem em
1930, pelo então presidente Getúlio Vargas tenha sido divulgada como uma
iniciativa política corporativa de seu governo e não como uma séria proposta
de profissionais comprometidos e perseverantes.
Nascia, então, por força do art. 17 do Decreto nº 19.408 de 18 de novembro
de 1930, a Ordem dos Advogados do Brasil, assinado por Getúlio Vargas e referendado pelo então Ministro da Justiça, Osvaldo Aranha (OAB, 2017; Venâncio
Filho, 1982; Brasil, 1930).
Não obstante tal fato, a primeira sessão ordinária do Conselho Federal
ocorreu tão somente em 11 de agosto de 1933, no prédio do Instituto dos Advogados Brasileiros quando, então, foi aclamado para a presidência, o advogado,
jurista e escritor fluminense Levi Fernandes Carneiro. O Primeiro Código de
Ética Profissional foi aprovado em Sessão do Conselho Federal ocorrida no dia
25 de julho de 1934 (OAB, 2017).
Em Goiás
A seccional da OAB de Goiás foi criada na cidade de Goiás em abril de
1932. Membros do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foram os primeiros
a compor o conselho diretor da entidade no Estado, razão pela qual assumiu
como presidente, o então Desembargador Oliveira Godói, visto que inexistia
incompatibilidade quanto ao exercício concomitante da magistratura e advocacia à época (OAB Goiás, 2011).
A entidade informa também que a primeira subseção goiana foi instalada
na cidade de Itumbiara no ano de 1933 e que o Estado de Goiás conta hoje com
46 subseções, cujas sedes estão localizadas nos municípios de Acreúna, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás,
Caiapônia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Cristalina, Crixás, Firminópolis, Formosa, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga,
Itumbiara, Jataí, Jussara, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Mozarlândia, Niquelândia, Piracanjuba, Pires do Rio, Planaltina de Goiás, Pontalina, Porangatu,
REVISTA PRÁTICA FORENSE - WWW.ZKEDITORA.COM
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Posse, Quirinópolis, Rio Verde, Rubiataba, Santa Helena de Goiás, São Luís de
Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Simão, Trindade e Uruaçu. Conta
também 102 delegacias que estão instaladas em cidades menores do que as
das subseções.
Informações do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
noticiam que o Brasil tem um milhão de advogados, sem contar inscrições de
estagiários e as suplementares. Do total, São Paulo lidera a lista com mais de
282.000 advogados, seguido pelo Rio de Janeiro com 138.000, Minas Gerais com
102.000 e Rio Grande do Sul 75.000 advogados. Já os estados brasileiros com
menor número de advogados são Tocantins com 5.000, Acre com 3.000, Amapá
com 2.400 e Roraima com 1.500 advogados. Dados do IBGE afirmam que há
um advogado para cada 205 habitantes (0,5%) da população (CONJUR, 2016).
Legislação
O art. 133 da Constituição Federal dispõe que “O advogado é indispensável
à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei” (Brasil, 1988).
A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, por sua vez, regulamenta a profissão
dispondo que, segundo Tabela 01:
DISPOSITIVO

TEXTO

Art. 1º

São atividades privativas de advocacia:

Inciso I

a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais

Inciso II

as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Art. 2º

O advogado é indispensável à administração da justiça.

Parágrafo 1º

No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce
função social.

Parágrafo 2º

No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão
favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos
constituem múnus público.

Parágrafo 3º

No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e
manifestações, nos limites desta lei.

Art. 3º

O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação
de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).

FONTE: Brasil, 1994.

É a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, portanto, que oferece guarida e
regulamentação da referida profissão, pois dela deriva o Regulamento Geral,
o Estatuto da Advocacia e da OAB e o Código de Ética e Disciplina. Essa legislação, no entanto, sofreu modificação através da Lei nº 13.247, de 12 de janeiro
de 2016, que alterou os arts. 15, 16 e 17 da Lei no 8.906/1994, a fim de regulamentar a sociedade unipessoal de advocacia (Brasil, 2016).
Não obstante, é importante salientar que a profissão em comento é regulamentada também por Instruções Normativas, Provimentos e Resoluções
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emitidas pelos Conselhos Federais e Seccionais da Ordem dos Advogados do
Brasil, além de legislações afins, a exemplo da Legislação sobre Ensino Jurídico.
Conclui-se, portanto, que para ser advogado no Brasil é necessário que
sejam preenchidos os requisitos previstos pelo art. 8º da Lei nº 8.906/94, quais
sejam: capacidade civil; diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em
instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada; título de eleitor e
quitação do serviço militar, se brasileiro; aprovação em Exame de Ordem; não
exercer atividade incompatível com a advocacia; idoneidade moral e prestar
compromisso perante o Conselho (Brasil, 1994).
Funções
O art. 2º do Anexo Único da Resolução nº 02/2015 do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que o advogado enquanto profissional indispensável à administração da Justiça:
é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias
fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindolhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e
com os valores que lhe são inerentes (OAB, 2015).

Já o art. 11 do referido Anexo estabelece que,
O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada,
sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada (OAB, 2015).

No entanto, a indispensabilidade do advogado não impede que os cidadãos pleiteiem diretamente em juízo, perante “os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais (estaduais) – Lei nº 9.099/95; perante Juizados Especiais Federais
– Lei nº 10.259/01; perante a Justiça do Trabalho – Decreto-Lei nº 5452/43
(Consolidação das Leis do Trabalho), em seu art. 839” (De Marco, 2010, p. 255).
Tipos de vínculos e contratos profissionais
Em Portugal
Pesquisa publicada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa constatou que o perfil da advocacia portuguesa, cujo modelo em
muito se assemelha ao brasileiro, está se transformando de profissão liberal
para advocacia societária. A alteração desse perfil teve início ainda no Século
XX em países como os Estados Unidos da América e se justifica pela aproximação da profissão ao sistema econômico capitalista (Chaves; Nunes, 2012).
Segundo esses pesquisadores, as primeiras sociedades de advogados em
Portugal tiveram seu início formal em 1980. Até 2003 haviam sido registradas
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na Ordem 674 sociedades de advogados (Caetano, 2003, p. 74-5 apud Chaves;
Nunes, 2012), sendo certo que a maior parte dos profissionais exercia sozinho
sua profissão em seus escritórios e do advogado esperava-se que fosse proprietário dos seus equipamentos e o próprio exercício no domicílio familiar
não só era admitido, como também frequente.
Ainda de acordo com os autores, esse perfil mudou e atualmente a prática
profissional afastou-se totalmente desse protótipo liberal para ser abarcada
pela lógica da empresa capitalista, cujo interior tem formato de uma organização burocrática com princípios de produtividade e eficiência. Trata-se de uma
sociedade de advogados cujo grupo é coordenado por advogados seniores, os
quais são intitulados como sócios, partilham os lucros anuais e são acompanhados por outros advogados que são denominados colaboradores e desenvolvem a advocacia na qualidade de assalariados, auferindo remuneração
mensal quase sempre fixa.
Afirmam ainda que, geralmente, a entrada do jovem advogado na advocacia
societária portuguesa se dá através do contrato advogado-estagiário, posteriormente transformado em colaborador e, finalmente, em sócio de indústria
ou sócio de capital e indústria.
No Brasil
No Brasil, a carreira nas grandes sociedades de advogados geralmente
é estratificada em três níveis: advogado júnior, advogado pleno e advogado
sênior, subdivididos em subníveis (I, II, III, etc.), com vistas ao topo da carreira
que é justamente a sociedade. A contratação de jovens estudantes de Direito
na condição de estagiários é a estratégia utilizada com vistas ao denominado
crescimento orgânico, o qual permite que o profissional apreenda não só o
modo de operar o Direito, mas também e, principalmente, a cultura organizacional (Bertolin, 2017).
A autora afirma também que há ainda o profissional contratado na condição de associado, cujas condições de trabalho são reguladas pelo disposto no
Provimento nº 169, de 2 de dezembro de 2015 do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB, 2015), mas que na maioria das vezes não tem
vínculo empregatício reconhecido em razão do alto percentual previdenciário a ser recolhido (20%) em detrimento da condição de autônomo (11%),
razão pela qual o contrato de emprego resta fraudado e a maioria não interpõe
reclamatória trabalhista com receio de ser inserido na lista negra das grandes
sociedades de advogados e não conseguir novo emprego.
Noticia ainda que o indicativo de sucesso profissional é a condição de sócio
do escritório, pois o sócio integra a propriedade da empresa, supervisiona o
trabalho de outros advogados e recebe um percentual sobre os lucros do escritório, ou seja, o sócio passa a exercer uma atividade muito mais gerencial do
que técnico-jurídica. Alguns desses escritórios adotam o sistema up or out,
o qual implica que “os profissionais que não ascenderem a sócios, depois de
determinado número de avaliações de desempenho, estarão automaticamente
desligados” (Bertolin, 2017, p. 23).
14
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Esse novo formato organizacional é denominado pós-profissionalismo e
sofreu influência direta dos congêneres norte-americanos e ingleses visando
dar uma resposta à crescente demanda por serviços especializados derivados
de uma clientela corporativa globalizada. A estratificação da clientela dos escritórios de advocacia em empresarial e individual redundou na estratificação
interna dos escritórios em associados e empregados, visando promover ajustamento com vistas à prospecção de clientes e inserção num ambiente competitivo internacional (Castelo Júnior; Tureta, 2014).
Segundo os autores, o pós-profissionalismo é caracterizado pela globalização na prestação de serviços profissionais com vistas à ampliação das bases
geográficas de atuação e possibilidade de se levar a prestação de serviços para
qualquer local do mundo, tendo sido implantado no Brasil a partir do ano de
1990. Isso, porquanto o referido ano foi o marco da abertura do mercado econômico para importação e exportação, razão pela qual os clientes empresariais brasileiros passaram a solicitar prestadores de serviços jurídicos prontos
a apoiar seus negócios em outros países.
Os autores afirmam também que, esse novo contexto econômico exigiu
dos escritórios de advocacia a adoção de elementos de gestão semelhantes
aos adotados pelas empresas privadas, à saber: excelência na prestação de serviços, eficiência operacional, geração de lucros e agressividade na captação e
retenção de clientes, bem como desenvolvimento de hierarquias, composição
de equipes multifuncionais, especialização das atividades e maior centralização das decisões.
Fazendo com que a divisão interna do trabalho jurídico sofresse uma divisão
em conformidade com a experiência daqueles que o exercem, pois advogados
sócios e sêniores tornaram-se responsáveis pelas estratégias jurídicas e análise rigorosa de informações, enquanto que os profissionais em formação ou
ascensão, assim considerados os estagiários, juniores e plenos, tornaram-se
responsáveis pelas tarefas operacionais: pesquisas e análises de menor complexidade e abrangência destinadas a subsidiar as decisões dos níveis superiores (Castelo Júnior; Tureta, 2014).
De acordo com os autores, foi esse o cenário responsável pela mudança
no perfil profissional no Brasil fazendo surgir a figura do advogado com vínculo celetista, o qual apesar de ter sofrido uma redução em sua autonomia
profissional viu-se compensado pela existência do plano de carreira que lhe
permitiu uma maior ascensão profissional dentro da estrutura organizacional.
Bonelli et al. (2008), por sua vez, afirmam que essa estratificação foi facilitada pela entrada feminina no mercado de trabalho, ainda que seja grande a
discriminação por ela sofrida, haja vista que os novos modelos de gestão valorizam a competição, a agressividade na prospecção de clientes e o desempenho
dos profissionais no quesito resultados e esses atributos são socialmente vinculados à figura masculina.
As autoras afirmam também que a justificativa para a existência de grande
concentração de advogadas em posições menos valorizadas da carreira, diz respeito ao fato de que se tem como certo e inequívoco, que compete unicamente
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a ela mulher, a conciliação entre a vida familiar e profissional, razão pela qual
a competência na esfera profissional é predicado masculino.
Sobre esse aspecto, refletem que o primeiro fator a ser levado em consideração é o capital social, pois apesar do capital acadêmico ser partilhado pelos
dois gêneros, a entrada na profissão e a progressão depende do acesso a grupos
hegemônicos de poder, assim é que pelo fato das mulheres estarem menos posicionadas no topo da profissão há maior dificuldade na constituição de redes.
Além disso, afirmam que a posição de sócio requer capital social derivado
da atração de novos clientes empresariais e maior números de horas de serviços prestados. Capital esse que requer sociabilidade em práticas que têm
vínculos de masculinidade, tais como: participação em times de futebol, conversa sobre esportes, jantar com clientes, permanência em bares, entre outras
atividades que compõem o diferencial de gênero e que não são acessíveis às
advogadas, ou que têm baixa representatividade feminina, a exemplo das funções de representação em associações profissionais.
As autoras finalizam concluindo que o impacto do gênero é tão forte na
estratificação da carreira, que as mulheres que conseguem alcançar a condição de sócias são aquelas que melhor disfarçam essas diferenças, adotando
o discurso da igualdade de oportunidades e provando que são tão capazes
como os homens.
Essa também foi a conclusão exarada por outra pesquisa, a qual estudando os processos de internacionalização e feminização da advocacia que, no
Brasil, ocorreram simultaneamente à estratificação da profissão, relatou que
nem mesmo a presença maciça de mulheres na advocacia conseguiu reverter
a lógica masculina da construção da profissão datada do início do século XX,
já que a grande maioria encontra-se concentrada nos estágios iniciais da carreira (Bertolin, 2017).
De acordo com a autora, essa presença feminina maciça é confirmada
pelos dados coletados junto à seccional paulista da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), sobre o número de advogados inscritos, por sexo, nas décadas
de 1930-2010, senão veja-se Tabela 02:
DÉCADAS

HOMENS

MULHERES

1930

376

3

1940

895

28

1950

2055

177

1960

6419

1289

1980

25.708

16.769

1990

37.153

33.173

2000

61.475

65.573

2010

25.903

27.826

FONTE: OAB-SP, Assessoria de Imprensa, 2014 apud Bertolin, 2016, p. 3.

A autora assevera ainda que, não obstante, tal fato constatou-se que existe
uma grande evasão de advogadas plenas e seniores cuja causa relaciona-se
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diretamente com a maternidade e com o fato dessas mulheres não acreditarem
que tenham grandes chances de ascender nessas sociedades. Evasão essa que
é acompanhada pela inserção dessas mesmas mulheres em outras empresas,
cujos cargos de natureza jurídica permitem-nas trabalhar em horários regulares com possibilidades de viver a maternidade.
E confirma que foi em face dessa realidade que foi proposto o home office,
flexibilidade essa que permite a invasão do trabalho na privacidade doméstica
a todo momento, ou mesmo o contrato de trabalho a tempo parcial, o qual
apesar de permitir a redução da jornada, impede que a profissional nele inserido assuma projetos que poderiam deslanchar sua carreira.
No que tange ao quesito internacionalização da profissão, a pesquisa
informa que todas as sociedades de advogados investigadas participam de redes
internacionais/mundiais de escritórios, assim consideradas, “a Lex Mundi, a
Interlex, o Clube de Abogados, o World Law Group e a Terralex, já que, em sua
maioria, voltam-se principalmente para o atendimento a empresas estrangeiras ou multinacionais atuantes no mercado brasileiro” (Di Giacomo Filho,
2004 apud Bertolin, 2017, p. 21).
Esses advogados são “incentivados a realizar Master of Laws (LLM) em
diversos países e a trabalharem ou estagiarem em escritórios estrangeiros,
prática denominada de Attorney Training Program (ATP)” e retornam com o
aprendizado do direito estrangeiro, do modelo gerencial de advocacia e aptos
a estabelecerem uma rede de contatos e futuros clientes no exterior (Bertolin,
2017, p. 22).
Outras carreiras jurídicas, no entanto, também são previstas pela Constituição Federal, a exemplo do Advogado-Geral da União (art. 131), além dos
Advogados da União, Procuradores Federais e Procuradores da Fazenda Nacional
(Lei Complementar n. 73/93 e Lei n. 10.549/02). Já o art. 132 da Constituição
Federal, estabelece a obrigatoriedade dos Estados-membros da Federação e do
próprio Distrito Federal em organizar as carreiras de Procuradores do Estado
ou Distritais e o art. 134, também da Constituição Federal estabelece a figura
do Defensor Público, encarregado de prestar orientação e defesa dos necessitados (De Marco, 2010, p. 256).
Deontologia profissional
A ética é a pedra angular da dignidade da advocacia, sem ela a profissão
seria um mecenato. Um segundo valor assim reconhecido é o do altruísmo
que, nada mais é do que uma característica natural do advogado que se apega
ao cliente e à causa pública, levado assim, por desígnios elevados em face do
espírito de missão e sacrifício pessoal e que envolve também o que se denomina verba honorária, assim compreendida como o pagamento que se faz
pelos serviços prestados (Chaves; Nunes, 2012).
Segundo os autores, o traço de altruísmo desenvolvido pelo profissional
liberal-clássico levava-o a exercer a profissão como um sacerdócio, o que configuraria a existência de um suposto desinteresse, ou seja, “numa particular
inclinação para o desenvolvimento de condutas supostamente não votadas à
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obtenção de recompensas pessoais, nomeadamente de natureza econômica”
(Chaves; Nunes, 2012, p. 127).
O termo honorário, por sua vez, diz respeito à existência de uma “dívida
de honra entre o cliente e o advogado, contraída e liquidada de forma voluntária no contexto de uma economia do dom” (Chaves; Nunes, 2012, p. 128).
Os autores afirmam que a competência é o terceiro valor que já existia e
era exigido desde os tempos iniciais da profissão, mas se tornou ainda mais
ascendente em face de três aspectos: saber – estar face ao cliente, conhecimento
especializado e formação constante. E que as inovações ético-deontológicas
que transformaram a advocacia liberal clássica em advocacia societária não
substituíram a primeira, mas sim adicionaram virtudes, complementaram e
aprimoraram o que já existia.
Estudos recentes
Visando conhecer o cenário do trabalho do advogado no Brasil, realizouse pesquisa de levantamento de dados na base da Plataforma Portal de Periódicos CAPES/MEC utilizando-se o descritor “advocacia” em artigos revisados
por pares, no período de 6 de junho de 2007 a 6 de junho de 2017, em todos
os idiomas.
Foram considerados critérios de inclusão: artigos revisados por pares; relativos aos últimos dez anos; em todos os idiomas; que abordassem o trabalho
do advogado. Foram considerados critérios de exclusão: resenha, editorial,
indicações bibliográficas e glossário.
O levantamento de dados identificou 159 artigos. A leitura dos resumos
revelou a existência de oito artigos que pareciam compatíveis com os critérios
de inclusão. Desses, cinco foram excluídos por não tratarem especificamente do
trabalho do advogado. A seleção final apontou três achados, conforme Tabela 03:
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MÉTODO

RESULTADO

Bertolin, Patrícia Tuma Martins. Feminização da advocacia e ascensão das mulheres
nas sociedades de advogados. Cadernos de Pesquisa,
São Paulo, v. 47, n. 163, 2017,
p. 16-42.

Pesquisa qualitativa realizada em dez dos 20 maiores
escritórios de advocacia da
capital paulista.

Internacionalização e feminização da advocacia no Brasil.
Ausência de reversão da lógica
machista. As mulheres continuam concentradas nos estágios
iniciais da carreira. Sentimento
de culpa. Divisão sexual do trabalho.

Bonelli, Maria da Gloria;
Cunha, Luciana G.; Oliveira,
Fabiana L. de.; Silveira, Maria
Natália B. da. Profissionalização por gênero em escritórios paulistas de advocacia
Tempo Social, São Paulo, v.
20, n. 1, 2008, p. 265-290.

Pesquisa quantitativa realizada numa amostra de 216
jovens profissionais de escritórios de São Paulo.

Mostra como o profissionalismo
e as relações de gênero se articulam na estratificação da advocacia, com carreiras marcadas pelo
“script sexuado”, quanto a ser
sócio(a) ou associado(a), quanto
ao tamanho do escritório onde
atuam (pequeno, médio ou de
grande porte) e a clientela que
representam prioritariamente
(individual ou empresarial).
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Castelo Júnior, Clóvis; Tureta, César. A nova advocacia
pós-profissional e a modernização das grandes sociedades de advocacia empresarial brasileiras. Revista de
Administração Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 18, n.
6, 2014, p. 813-831.

Pesquisa qualitativa realizada junto a 22 profissionais ligados a seis dos mais
importantes escritórios de
advocacia do país. Para a
análise dos dados, utilizouse a técnica de análise de
conteúdo temática.

Os resultados indicam que os
escritórios estão passando por
um processo de incorporação
de práticas gerenciais típicas de
empresas capitalistas que competem no mercado: hierarquia
flexível, equipes multidisciplinares e células de trabalho especializadas. Além disso, os profissionais da área estão adotando uma
lógica empresarial.

FONTE: Dados levantados pela autora, 2017.

Considerando que os dados pesquisados são de domínio público, não
houve necessidade de solicitação de autorização ao Comitê de Ética em Pesquisa. As pesquisadoras cumpriram fielmente todas as normas relativas à pesquisa científica, estando essa revestida, portanto, do critério de confiabilidade,
ainda que a avaliação tenha sido efetivada por um só juiz.
Dos artigos selecionados, dois abordaram a questão de gênero na advocacia
brasileira. A feminização da advocacia e a ascensão das mulheres nas sociedades de advogados foram os temas abordados no primeiro artigo. A referida
pesquisa investigou os principais obstáculos e as estratégias utilizadas pelas
mulheres para ascender profissionalmente em dez das 20 maiores sociedades
de advogados da capital paulista, concluindo que nem mesmo o ingresso
maciço de mulheres na advocacia conseguiu reverter a lógica masculina da
profissão (Bertolin, 2017).
A profissionalização por gênero em escritórios paulistas de advocacia
numa amostra de 216 jovens profissionais, foi o tema abordado no segundo
artigo. Nele concluiu-se que as carreiras são estereotipadas conforme o
tamanho do escritório em que atuam (pequeno, médio ou grande) e a clientela que representam (individual ou empresarial), e que o profissionalismo
e as relações de gênero se articulam na estratificação da advocacia (Bonelli
et al., 2008).
O tema explorado no terceiro e último artigo foi o da análise de grandes
sociedades jurídicas de advogados em face das novas organizações de trabalho
voltadas unicamente para o mercado num contexto denominado pós-profissionalismo. Através de uma pesquisa qualitativa foram entrevistados 22 profissionais inseridos em seis dos mais importantes escritórios de advocacia do
Brasil, utilizando para a análise dos dados, a técnica de análise de conteúdo
temático (Castelo Júnior; Tureta, 2014).
Os autores concluíram também que, ainda que as antigas práticas de advocacia se encontrem presentes nessas organizações, prevalece uma ruptura com
os valores tradicionais da profissão, resultado do fato dos escritórios estarem
passando por um processo de incorporação de práticas gerenciais típicas de
empresas capitalistas que competem no mercado, tais como, hierarquia flexível,
equipes multidisciplinares e células de trabalho especializadas. Os próprios
profissionais da área estão adotando uma lógica empresarial.
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CONCLUSÃO
Os estudos permitiram concluir que a expressão Arbeit macht frei é verdadeira, o trabalho realmente liberta e é fonte de sublimação, mas para que isso
ocorra é importante que ele seja escolhido livremente e propicie ao indivíduo
condições para a construção saudável de sua identidade.
Concluiu-se também que o perfil da categoria dos advogados mudou em
função do alto número de profissionais advogados no mercado e da inserção
dos escritórios de advocacia no contexto de práticas gerenciais típicas de
empresas capitalistas que competem no mercado.
Percebeu-se ainda que apesar de feminizada, a profissão ainda é extremamente machista, quer seja pela exigência da presença feminina no lar, o que a
impede de galgar postos mais altos na hierarquia dos respectivos escritórios,
quer seja pela existência de características facilitadoras masculinas no que
tange às possibilidades de prospecção de clientes, a exemplo de encontros em
bares, peladas de futebol, jantares à noite etc.
Foi possível constatar por fim, que a escassez de publicações apontou a
necessidade de mais pesquisas sobre o tema, confirmando sua originalidade.
Não obstante, tal fato e ainda que o número de pesquisas selecionadas tenha
sido reduzido, a temática variada permitiu que os objetivos propostos fossem
alcançados.
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POR

José Pastore

Leis que alimentam
desigualdades
Elas enriquecem grupos da elite à custa da extração de recursos dos demais

O

Brasil é um celeiro de exemplos de leis que alimentam a desigualdade. Vejam estes abaixo.
Pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), um empregado que é despedido por furto recebe apenas o salário pendente, não tendo direito sequer ao seguro-desemprego. Pela Lei Orgânica
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DESTAQUE

da Magistratura, um juiz condenado por corrupção recebe como “pena”
uma aposentadoria de mais de R$ 30 mil mensais para o resto da sua vida.
Pela lei 14.020/2021, os empregados da CLT sofrem cortes de jornada
e salário e até a suspensão do contrato de trabalho em tempos de dificuldades. Pela Constituição Federal, isso não se aplica aos servidores públicos
por pior que seja a situação do erário público.
Pela Carta, os empregados do setor privado têm 30 dias de férias –
enquanto os juízes gozam 60 dias mais 15 de recesso. A propósito, os magistrados que ganham mais de R$ 30 mil por mês, desfrutam de carros e motoristas pagos pelo povo, enquanto os trabalhadores informais que ganham
R$ 1.100 mensais (salário mínimo) gastam, no mínimo, R$ 220 de passagem
de ônibus mensalmente.
Pelas leis trabalhistas, a concessão de benefícios, como cesta básica,
auxílio refeição ou auxílio funeral dos empregados do setor privado, depende
de difíceis negociações com os empregadores e vale por um ano. Para juízes
e outros servidores públicos, as leis garantem uma série de penduricalhos –anuênios, quinquênios, licença-prêmio, licença assiduidade etc. – e
vários tipos de auxílios (alimentação, educação, livro etc.). Assim será no
futuro, pois a reforma administrativa, se aprovada, não será aplicada ao
Poder Judiciário.
A emenda constitucional nº 103 manteve uma aposentadoria para os
servidores públicos que é, em média, dez vezes maior que a dos empregados do setor privado!
Por força da CLT, os bancários, que ganham bem acima da média do
setor privado, têm uma jornada de trabalho de apenas 6 horas por dia e 30
por semana, enquanto os demais empregados trabalham 8 horas por dia
e 44 por semana.
Por força de lei, os filhos da elite e da classe média alta que frequentam
escolas caríssimas no nível médio desfrutam de total gratuidade quando
entram nas universidades públicas.
De onde vem tanta desigualdade? Das leis de cunho “extrativista”, dizem
Daron Acemoglu e James A. Robinson no livro “Por que as nações fracassam”.
Leis extrativistas são as que enriquecem grupos da elite à custa da extração
de recursos do resto da sociedade. O Brasil está repleto dessas leis. A história mostra que a mudança desse estado de coisas só ocorre por meio do
embate conflitivo nos Parlamentos, ou fora deles, e ao longo do tempo.
James Madison dizia que a democracia se aperfeiçoa quando os governados aprendem a respeitar os governantes, estes apreendem a respeitar
os governados e, sobretudo, os governados conseguem controlar os governantes. Aproveitemos a força da internet para acelerar a mudança!
JOSÉ PASTORE é Sociólogo e pesquisador das relações trabalhistas, é professor da USP.
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Cadastro Imobiliário
Brasileiro (CIB)
Breves comentários sobre o
cadastro que será administrado
pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil
POR

Luís Rodolfo Cruz e Creuz

“

Vemos como bastante salutar a medida, desde que
efetivamente venha a contribuir com a redução da
burocracia estatal para o segmento fiscal e imobiliário, contribuindo para redução dos custos transacionais do mercado.
24
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“

Cuando se va a vender uma cosa hay que poner la misma cara com que
se va a comprar” Gabriel García Marques1.
Recentemente foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de
junho de 2021 (“IN 2030/2021”)2, que institui o Cadastro Imobiliário Brasileiro
(“CIB”), que integrará o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter).
A IN 2030/2021 ENTROU EM VIGOR EM 1º DE JULHO DE 2021
Trata-se de salutar medida, na sequência de inúmeras medidas que o
Governo Federal vem adotando para melhorar o ambiente regulatório e de
negócios no país, com destaque para medidas de desburocratização, privatizações e a própria Lei de Liberdade Econômica do final de 2019. Neste
sentido, recentemente o secretário-executivo do Ministério da Economia,
Marcelo Guaranys destacou que “há ainda muito a ser feito para melhorar a
realidade regulatória do país, de maneira a estimular a concorrência, aprofundar a liberdade econômica e oferecer serviços e produtos de mais qualidade e menores custos à população – mas o dever de casa está sendo feito”3
e que “é preciso destravar o setor privado para permitir que possam investir,
para que possam contratar e gerar riqueza. Nesse sentido, a agenda de regulação é extremamente importante”4. No mesmo sentido, o Professor Roberto
Augusto Castellanos Pfeiffer cita o economista Douglass North, que destaca “a
importância de uma eficiente matriz institucional para minimizar os custos
de transação típicos da contratação em massa.”5. E para tanto, destaca-se a
necessidade de uma regulação eficaz. Segundo Renê Garcia Jr., “A regulação
pode ser entendida como um conjunto de contratos, leis, regulamentos e
ações de fiscalização e supervisão que impõem incentivos (custos e benefícios) para os agentes regulados (firmas, consumidores), de forma a ajustar
suas ações e comportamentos diante de situações ou avaliações de risco,
inclusive o monitoramento do seu próprio sistema de avaliação e gerenciamento de risco.”6
A IN 2030/20217 determina que compete à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (“RFB”) administrar o CIB, devendo ser observada a legislação
aplicável e, em especial, o disposto na novel normativa. O CIB deverá agregar
informações cadastrais das unidades imobiliárias, tanto urbana quanto rurais,
de titularidade pública ou privada, que deverão estar inscritas nos respectivos
cadastros de origem, localizadas no território nacional, em seu subsolo, no mar
territorial ou em zona econômica exclusiva8.
Segundo determinado pela instrução normativa, o código CIB substitui
o Número do Imóvel na Receita Federal (Nirf ) atribuído aos imóveis rurais,
sendo que durante o prazo de 1 (um) ano, contado a partir de 1º de julho de
2021, quando a normativa entrou em vigor, o código CIB poderá, excepcionalmente, ser emitido para imóveis rurais sem localização georreferenciada9.
Para fins do cadastro CIB, a normativa10 traz diversas definições e unificações de conceitos relacionados a: a) imóvel como sendo o solo e tudo o que
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a este for incorporado natural ou artificialmente; b) dado georreferenciado;
c) cadastro de origem; d) geometria; e) unidade imobiliária; f ) remembramento; g) desmembramento; h) loteamento; i) desdobro; e j) incorporação
imobiliária.
De forma prática, a inscrição no CIB consiste na atribuição, a cada unidade imobiliária, de um código identificador unívoco, gerado e disponibilizado aos cadastros de origem pelo Sinter, denominado “código CIB”, formado
por 7 (sete) caracteres alfanuméricos e um dígito verificador, com a estrutura
“AAAAAAA-D”, e terá validade em âmbito nacional. A norma prevê que para
os cadastros de origem, que são os cadastros de imóveis que contém dados
georreferenciados produzidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal
e pelos municípios, estes poderão enviar ao CIB dados históricos da unidade
imobiliária, ocorridos antes da inscrição do imóvel no CIB11.
O cadastro instituído pela normativa contemplará a realização de determinados registros e eventos, a saber: a) alteração; b) extinção; c) anulação;
e d) restabelecimento. Todos os referidos atos cadastrais relacionados ao
CIB relativos a unidades imobiliárias serão realizados exclusivamente no
cadastro de origem, pelos respectivos órgãos gestores. Tais órgãos gestores
do cadastro de origem devem transmitir ao CIB o resultado dos atos realizados, para fins de atualização da inscrição correspondente12. Isso porque
segundo determinado pela IN 2030/2021, os dados da inscrição no CIB serão
alterados quando o cadastro de origem informar atributo da unidade imobiliária diferente do informado anteriormente, merecendo destaque a regra de
que a vinculação da unidade imobiliária a geometria diferente da anteriormente informada não caracteriza alteração, mas irá requerer a inscrição sob
novo código CIB13.
Importante ressaltar que a inscrição no CIB, assim como os efeitos dela
decorrentes, não geram qualquer direito de propriedade, domínio útil ou posse
a quem estiver em posse do imóvel, sendo que o código CIB será atribuído à
unidade imobiliária independentemente de esta estar matriculada no registro
de imóveis da respectiva circunscrição e do título de domínio exercido pelo
titular da unidade14.
Segundo a IN 2030/2021, o CIB poderá apresentar as seguintes situações
cadastrais da unidade imobiliária: a) ativa; b) irregular; c) extinta; e d) nula (art.
12). De forma pormenorizada, a situação cadastral somente será considerada
ativa quando não houver pendência, inconsistência ou qualquer motivo que
possa classificá-la na situação irregular, extinta ou nula (art. 13). Será considerada irregular quando for constatada: a) inconsistência na identificação do
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título; b) sobreposição de geometrias; c) ausência de dados georreferenciados; ou d) outras
inconsistências nos dados cadastrais (art. 14). Visando regularização, a situação
irregular da unidade imobiliária passará à situação ativa quando o cadastro de
origem informar ao CIB a correção da inconsistência ou irregularidade verificada, dado que a inconsistência ou irregularidade verificada, e que gerou a
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situação cadastral irregular da unidade imobiliária, deve ser corrigida exclusivamente no cadastro de origem. Será considerada extinta a inscrição no CIB
quando esta for excluída do cadastro de origem (art. 15). Será considerada nula
a inscrição quando a anulação se der por inscrição indevida decorrentes de
erro ou de qualquer outro vício (art. 16)15.
A IN 2030/2021 estabelece que o código CIB será atribuído à unidade imobiliária informada pelos órgãos gestores dos cadastros de origem quando: a) a
geometria vinculada à unidade imobiliária não for coincidente com a de unidade imobiliária inscrita no CIB em situação cadastral ativa ou irregular; b) a
situação cadastral da unidade imobiliária constar do CIB como extinta e for
informada novamente pelo cadastro de origem; ou c) embora a unidade imobiliária tenha código CIB, este esteja associado a geometria diferente da anteriormente informada16. Contudo, não será inscrita no CIB a unidade imobiliária que estiver: a) associada a geometria fora do limite do território nacional;
b) situada na área urbana e associada a geometria fora do perímetro urbano;
ou c) associada a geometrias em sobreposição17.
No tocante à modificação que resulte necessidade de extinção da inscrição
da unidade imobiliária no CIB, esta será realizada quando for excluída do
cadastro de origem, sendo causas de exclusão de unidade imobiliária no CIB
a junção de 2 (duas) ou mais geometrias ou a divisão de uma geometria em 2
(duas) ou mais, decorrentes de: a) remembramento; b) desmembramento; c)
loteamento; d) desdobro; ou e) incorporação.18
Segundo a normativa19, a situação cadastral da unidade imobiliária com
localização georreferenciada no CIB é verificada no Extrato da Consulta Descritiva e Gráfica do CIB (“e-CIB”), emitido por meio do website da RFB na
Internet, no endereço eletrônico <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>,
ou do Portal Único do Governo Federal (gov.br), conforme o modelo constante
do Anexo Único da IN 2030/202120.
Vemos como bastante salutar a medida, desde que efetivamente venha a
contribuir com a redução da burocracia estatal para o segmento fiscal e imobiliário, contribuindo para redução dos custos transacionais do mercado. Neste
sentido, lembramos apontamento de Renê Garcia Jr., para quem “a constatação
da existência de agentes com conteúdos informacionais não-homogêneos, ou a
configuração da assimetria informacional, é a peça fundamental para compreendermos a razão do enfoque sobre a apropriação dos conceitos da economia
das informações, (Ackerloff, Stiglitz e outros teóricos da teoria da regulação
voltados para mercado de capitais em processo de globalização).”21 O advento
de marcos regulatórios que tragam eficiência ao mercado certamente tem a
tendência de “mudar o comportamento dos agentes regulados, do mesmo
modo que a imposição de regras e as restrições de conduta e ações criam estímulos diferenciados entre os entes regulados e combinações de incentivos e
restrições que implicam a distribuição de custos de forma não uniforme entre
os diversos atores objetos da regulação, afetando o comportamento destes
diante de uma situação de risco.”22
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geometrias; VI – remembramento, o procedimento administrativo de junção de 2 (dois)
ou mais terrenos vizinhos que formarão 1 (um) terreno único cuja área corresponderá
à soma das áreas dos terrenos juntados; VII – desmembramento, a subdivisão de gleba
em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde
que não implique abertura de novas vias ou logradouros públicos ou prolongamento,
modificação ou ampliação dos já existentes; VIII – loteamento, a subdivisão de gleba em
lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação ou de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes; IX – desdobro,
a divisão de lote em 2 (duas) ou mais partes autônomas e distintas; e X – incorporação
imobiliária, a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para
alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/
anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 4º A inscrição no CIB consiste na atribuição, a cada unidade imobiliária, de um código identificador unívoco, denominado código CIB, formado por 7 (sete) caracteres alfanuméricos e um dígito verificador,
com a estrutura “AAAAAAA-D”, válido em âmbito nacional. § 1º O código CIB será gerado e
disponibilizado aos cadastros de origem pelo Sinter. § 2º Os cadastros de origem poderão
enviar ao CIB dados históricos da unidade imobiliária, ocorridos antes da inscrição do
imóvel no CIB”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 8º São realizados no CIB
os seguintes eventos:I – alteração; II – extinção; III – anulação; e IV – restabelecimento. §
1º Os atos cadastrais relativos a unidades imobiliárias serão realizados exclusivamente no
cadastro de origem, pelos respectivos órgãos gestores. § 2º Os órgãos gestores do cadastro de origem devem transmitir ao CIB o resultado dos atos realizados, para fins de atualização da inscrição correspondente”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/
sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 9º Os dados da inscrição
no CIB serão alterados quando o cadastro de origem informar atributo da unidade imobiliária diferente do informado anteriormente. Parágrafo único. A vinculação da unidade
imobiliária a geometria diferente da anteriormente informada não caracteriza alteração,
mas requer a inscrição sob novo código CIB, nos termos do inciso III do art. 6º”. Disponível
em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 5º O código CIB será atribuído a unidade imobiliária independentemente de esta estar matriculada no registro
de imóveis da respectiva circunscrição e do título de domínio exercido pelo titular da
unidade. Parágrafo único. A inscrição no CIB e os efeitos dela decorrentes não geram qualquer direito de propriedade, domínio útil ou posse.. Disponível em http://normas.receita.
fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em
01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 12. São situações cadastrais da unidade imobiliária no CIB: I – ativa; II – irregular; III – extinta; e IV – nula. Art.
13. A situação cadastral somente será considerada ativa quando não houver pendência,
inconsistência ou qualquer motivo que possa classificá-la na situação irregular, extinta ou
nula. Art. 14. A inscrição no CIB será considerada irregular quando for constatada: I – inconsistência na identificação do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título; II – sobreposição de geometrias; III – ausência de dados georreferenciados;
ou IV – outras inconsistências nos dados cadastrais. § 1º A situação irregular da unidade
imobiliária passará à situação ativa quando o cadastro de origem informar ao CIB a correREVISTA PRÁTICA FORENSE - WWW.ZKEDITORA.COM
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ção da inconsistência ou irregularidade verificada. § 2º A inconsistência ou irregularidade
em decorrência da qual ficou configurada a situação cadastral irregular da unidade imobiliária deve ser corrigida exclusivamente no cadastro de origem. Art. 15. A inscrição da
unidade imobiliária no CIB será considerada extinta quando a extinção se der na forma
prevista no art. 10. Art. 16. A inscrição da unidade imobiliária no CIB será considerada
nula quando a anulação se der na forma prevista no art. 11. Art. 11. A inscrição no CIB será
anulada nos casos de inscrição indevida decorrentes de erro ou de qualquer outro vício
no procedimento de inscrição no cadastro de origem. Parágrafo único. O restabelecimento da inscrição da unidade imobiliária no CIB somente será possível se o erro ou o vício
forem sanados no cadastro de origem”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.
br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 6º Será atribuído código CIB à unidade imobiliária informada pelos órgãos gestores dos cadastros de origem
quando: I – a geometria vinculada à unidade imobiliária não for coincidente com a de
unidade imobiliária inscrita no CIB em situação cadastral ativa ou irregular; II – a situação cadastral da unidade imobiliária constar do CIB como extinta e for informada novamente pelo cadastro de origem; ou III – embora a unidade imobiliária tenha código CIB,
este esteja associado a geometria diferente da anteriormente informada”. Disponível em
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 7º Não será inscrita no CIB a
unidade imobiliária que estiver: I – associada a geometria fora do limite do território nacional; II – situada na área urbana e associada a geometria fora do perímetro urbano; ou III – associada a geometrias em sobreposição”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.
br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 10. A inscrição da unidade
imobiliária no CIB será extinta quando esta for excluída do cadastro de origem. Parágrafo
único. São causas de exclusão de unidade imobiliária no CIB a junção de 2 (duas) ou mais
geometrias ou a divisão de uma geometria em 2 (duas) ou mais, decorrentes de: I – remembramento; II – desmembramento; III – loteamento; IV – desdobro; ou V – incorporação”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.
action?idArquivoBinario=61508 . Acesso em 01.jul.2021.
Instrução Normativa RFB nº 2030, de 24 de junho de 2021. “Art. 17. A situação cadastral
da unidade imobiliária com localização georreferenciada no CIB é verificada no Extrato da
Consulta Descritiva e Gráfica do CIB (e-CIB), emitido por meio do site da RFB na Internet,
no endereço eletrônico <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>, ou do Portal Único
do Governo Federal (gov.br), conforme o modelo constante do Anexo Único desta Instrução Normativa”. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.
action?visao=anotado&idAto=118641 . Acesso em 01.jul.2021.
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CASOS PRÁTICOS

O uso da maconha
medicinal na perspectiva
dos Tribunais
Yuri Sahione

DIVULGAÇÃO

POR

“

A tendência jurisprudencial e normativa, é sem
dúvida, uma mudança relevante de perspectiva jurídica para a questão do acesso ao medicamento à
base de canabidiol pelo cidadão brasileiro.

O

”

ano de 2014 marcou a história do uso do canabidiol
(CBD), no Brasil. Anny Fisher, criança brasileira que
sofria de epilepsia refratária, à época com cinco anos
de idade, conseguiu na Justiça, com decisão proferida
pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o direito à importação do óleo de canabidiol dos Estados Unidos.
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A família Fisher teve deferido seu pedido de antecipação dos efeitos da
tutela para determinar que a ANVISA se abstivesse de impedir a importação
do CBD, tendo em vista “a imprescindibilidade do medicamento na proteção
da saúde e da vida da criança e as demonstrações preliminares da eficácia e da
segurança do produto ao menos no que diz respeito ao tratamento da EIEE2”
(autos nº 24632-22.2014.4.01.3400).
Pouco tempo depois, algumas pessoas com epilepsia do estado da Paraíba
reunidas obtiveram, em grupo, decisão liminar favorável que autorizou a
importação desse mesmo óleo.
Os anos seguintes, 2015 e 2016, foram marcados por determinações judiciais que ordenaram a retirada do canabidiol (2015) e do THC (2016) da lista
de substâncias proibidas no Brasil pela (Anvisa), além de resoluções da própria agência que aprovaram a simplificação das regras para importação excepcional de produtos à base de tais substâncias, mediante requisição e uma série
de exigências.
Ainda em 2015, começaram a surgir decisões judiciais que obrigaram a
União a custear o tratamento com CDB de pacientes com diferentes tipos
de crises convulsivas, não apenas epiléticas. Uma das decisões que ganhou
notoriedade foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba/SP, que
concedeu o direito a um paciente menor de idade que sofria de problemas
relacionados com epilepsia.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou, em
outro processo, o custeio do medicamento Hemp Oil, pelo governo federal, a
um morador de Erechim/RS, portador de esclerose tuberosa, sob o argumento
de que “são públicos e notórios, em virtude da vasta divulgação pela imprensa
nacional, os resultados positivos obtidos com a aplicação do canabidiol no tratamento de algumas doenças neurológicas, tanto que já houve diversas autorizações excepcionais de importação para uso pessoal” (https://www.trf4.jus.
br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=11246).
Em 2016, foi concedida uma liminar em habeas corpus preventivo, para
evitar que os pais de uma menina de sete anos, que sofre de epilepsia refratária, fossem presos por cultivar maconha em casa.
No ano de 2018, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça abriu
um precedente importante, ao permitir, no julgamento do REsp 1.657.075, a
importação direta de um medicamento à base de canabidiol, para ser usado
no tratamento de uma criança com paralisia cerebral, que tinha em média 240
crises epilépticas por mês.
O caso foi julgado em recurso apresentado pela União, que buscava derrubar uma decisão da Justiça Federal que, além de permitir a importação
direta, também proibiu a União de destruir, devolver ou impedir que o canabidiol importado chegue ao seu destino – diante da indisponibilidade de tal
medicamento na rede pública, os próprios pais providenciaram a importação.
Em 2019, ganhou ainda mais força a discussão acerca do fornecimento
do CDB por parte do Estado para tratamento de pacientes que necessitassem
de recursos da saúde pública. Em julgamento envolvendo menor portador de
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epilepsia, ficou registrado que a ausência do registro do canabidiol junto à
ANVISA não poderia obstar o seu fornecimento a usuários que dependessem
do Sistema Único de Saúde (“SUS”), dada a disparidade de tratamento aos
cidadãos verificada com a autorização para importação que privilegiava os
mais ricos.
O mesmo entendimento foi exarado no julgamento de recurso de Apelação
interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que, nos autos da ação de
conhecimento, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, condenando a
unidade da Federação a fornecer à parte requerente medicamento à base de
canabidiol, conforme a prescrição médica e enquanto perdurasse a necessidade do tratamento. Vide trecho do acórdão:
“Tendo sido o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha
o paciente, em razão do insucesso na utilização de outras alternativas terapêuticas, e restando demonstrado que a própria ANVISA já reconheceu a eficiência
da substância para o controle da enfermidade que acomete o autor, está caracterizado o dever do Estado de tomar as providências necessárias à proteção da
saúde do menor, devendo fornecer o medicamento pleiteado.” (Acórdão 1166414,
07030637320178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 29/4/2019”

ARQUIVO PESSOAL

No julgamento do RE nº 566.471, o Supremo Tribunal Federal definiu, em
sede de repercussão geral, que o Estado poderá ser obrigado a fornecer remédios de alto custo não disponíveis no SUS, desde que comprovada a extrema
necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de
sua família para a aquisição. Os ministros salientaram em seus votos que, em
caráter excepcional, é possível a concessão de medicamentos não registrados
na lista da Anvisa.
Posteriormente, a ANVISA elaborou a Resolução da Diretoria Colegiada n°
327/2019 (RDC), que entrou em vigor no Brasil em março de 2020, para regulamentar a fabricação, a comercialização e a importação de produtos derivados
da cannabis para fins medicinais.
A tendência jurisprudencial e normativa apresentada acima representa,
sem dúvida, uma mudança relevante de perspectiva jurídica para a questão do
acesso ao medicamento à base de canabidiol pelo cidadão brasileiro.
Se antes a questão se mantinha completamente indissociável da seara
criminal, exigindo dos interessados o ajuizamento de habeas corpus para preservação da liberdade em face dos riscos envolvidos na busca pelo acesso a
esses medicamentos, hoje se revela uma nova fase, na qual as barreiras entre a
necessidade desse tipo de tratamento e sua obtenção esbarra em obstáculos,
sobretudo, administrativos e orçamentários dos governos.

YURI SAHIONE é Advogado.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Veja como evitar
ser vítima de golpes
ao investir
POR

Márcia Dessen

“

Você pode contratar pessoas para administrar seus
investimentos, mas elas devem ter registro de administrador de carteira de valores mobiliários na CVM.

A

”

informação é a melhor defesa contra investimentos irregulares.
Poucos cuidados básicos são suficientes para evitar
a maioria das reclamações e denúncias que chegam à
CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Trago um recorte de uma
publicação da CVM sobre os principais cuidados recomendados,
sem que cautelas adicionais sejam observadas.
INVESTIGUE ANTES DE INVESTIR

Procure conhecer o mercado antes de investir, não apenas
quando os recursos já estiverem disponíveis.
Desconfie de promessas de retornos elevados com baixo risco.
Rentabilidade e risco costumam andar de mãos dadas. Se é bom
demais para ser verdade, desconfie.
Baseie sua decisão em questões objetivas e tenha um espírito crítico. Golpistas costumam ser pessoas simpáticas, habituadas a mentir.
VERIFIQUE SEMPRE O OFERTANTE E O INTERMEDIÁRIO
Apenas instituições financeiras autorizadas, tais como bancos,
distribuidoras e corretoras, podem oferecer operações no mercado
de valores mobiliários. Consulte o site da CVM em Participantes do
Mercado para verificar se a empresa com a qual está mantendo contato é autorizada a operar.
Agentes autônomos de investimento devem ser contratados
por intermediário registrado na CVM para atuar na distribuição e
na mediação de valores mobiliários.
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Cursos sobre investimentos são muito utilizados por pessoas não autorizadas a atuar na intermediação de valores mobiliários visando se aproximar
do público e oferecer serviços. Instituições autorizadas podem oferecer cursos,
além de intermediar operações no mercado.
ASSEGURE O ENTENDIMENTO DOS RISCOS E DAS CARACTERÍSTICAS DO
INVESTIMENTO
Não tenha receio de fazer perguntas. Golpistas têm por costume questionar
a sua inteligência para compreender a proposta de investimento na esperança
de que você se cale.
Se você não consegue explicar a alguém ao menos as principais características do investimento, é porque não o entendeu completamente. Busque
melhor compreensão.
Decida com calma. Desconfie de oportunidades apresentadas como imperdíveis que exigem decisão imediata. Querem evitar que você reflita e desista.
PROTEJA AS SUAS INFORMAÇÕES E ACOMPANHE AS SUAS OPERAÇÕES
Não entregue sua senha a terceiros, ela é como a chave de sua casa.
Você pode contratar pessoas para administrar seus investimentos, mas
elas devem ter registro de administrador de carteira de valores mobiliários na
CVM. Agentes autônomos fazem contatos comerciais, mas não podem gerir
seus investimentos. Se receber essa oferta, recuse e denuncie à CVM.
Acompanhe as operações realizadas em Bolsa, em seu nome no Canal
Eletrônico do Investidor (CEI). Se houver algo errado, contate a instituição
financeira. Caso o problema não seja esclarecido e corrigido, acione a CVM.
UTILIZE OS MEIOS DE DEFESA DO INVESTIDOR

ARQUIVO PESSOAL

Em caso de perdas em operações em Bolsa de Valores por falhas na execução de ordens (e outros motivos), acesse o Mecanismo de Ressarcimento de
Prejuízos (MRP). Decisões contrárias ao interesse dos investidores podem ser
objeto de recurso à CVM.
Em caso de irregularidades, apresente sua denúncia ou reclamação à CVM,
por meio do site, em Serviço de Atendimento ao Cidadão. A reclamação será
investigada no âmbito da competência administrativa, e o Ministério Público
será comunicado se houver indícios de crime.
O consumidor pode contar, também, com os órgãos do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor como Procons, Ministério Público, Defensoria Pública
e Entidades Civis de Defesa do Consumidor.

MÁRCIA DESSEN é Planejadora financeira com a certificação CFP®, autora do livro Finanças Pessoais: o que fazer
com seu dinheiro, diretora da Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.
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Licitações – A nova lei
– Parte V

“

Existem muitos certames licitatórios em que resulta muito mais difícil preencher os requisitos habilitatórios do que propor, vencer e executar a proposta do
objeto. O país continua prezando mais papéis de formalização do que real capacidade operacional, ou de
realizar o objeto em causa.

”

DIVULGAÇÃO

POR

Ivan Barbosa Rigolin

Art. 42
Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no
edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:
I – comprovação de que o produto está de acordo com as normas
técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade
credenciada pelo Inmetro;
36
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II – declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;
III – certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que
possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo
de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial
competente ou por entidade credenciada.
§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta,
certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).
§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o
julgamento, como condição para firmar contrato.
§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste
artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional
na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Este artigo inova inteiramente o direito anterior, e bem. Deverá resolver
inúmeros incidentes quase sempre desnecessários ou gratuitos que com grande
frequência ocorrem nas licitações, sobre a qualidade dos produtos oferecidos
pelos licitantes, sobretudo quando, como reporta o caput, o edital exemplificativamente indicou marca(s) ou modelo(s).
Prova-se a qualidade do produto oferecido, quando não é daquelas marcas
anunciadas no edital por algum(ns) dos meios indicados nos incisos I a III,
quais sejam:
I – atestação da qualidade pela ABNT ou por entidade credenciada pelo
INMETRO, que são entes oficiais absolutamente acreditados no país – porque
também existem aqueles cabides de emprego e os politicamente aparelhados
que são absolutamente desacreditados;
II – declaração, por entidade de nível federativo equivalente (União, Estado
ou Município para Município; União ou Estado para Estado ou Município), de
atendimento satisfatório, em face de aquisição realizada;
III – certificação por entidade oficial voltada ao assunto do produto, ou por
entidade credenciada oficialmente, sem indicação de nomes. E nessa hipótese
entendemos que o edital não deve indicar nomes, mas examinar cada atestação
apresentada e, se necessário, justificar o seu aceite ou a sua recusa. Quando
quis especificar nomes de entidades a lei já o fez.
Atenção, porém: nada impede que valha também o critério acima quando
o edital não indica marca nenhuma porque nada o impede, bastando que o
edital anuncie essa etapa.
O § 1º, ao admitir – não obrigar – que o edital exija como condição de
aceitabilidade da proposta atestação de qualidade por entidade credenciada
pelo CONMETRO, poderia figurar no inciso I. Não se compreende o motivo
da separação, diante da identidade de matérias.
O § 2º, que pode ser examinado em conjunto com o § 3º, desmascaram a
“excepcionalidade” da exigência de amostras, prevista no art. 41, caput combinado com inciso II.
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Com efeito, nada tem nem nunca teve de excepcional a exigência de amostras em licitação, porque muita vez apenas com a antecipação do que o licitante pode oferecer o ente licitador poderá aferir a suficiência do que oferece,
por vezes em fase de pré-qualificação da amostra. Julgar uma licitação sem
saber exatamente o quê é ou como é o objeto vencedor é como comprar um
livro, um sapato ou um vestido de noiva por telefone, sem se imaginar de que
coisa se está falando...
E, quanto ao mais no parágrafo, a Administração sempre pôde exibir um
protótipo do objeto pretendido, em geral obra, para orientação dos interessados em participar do certame. Neste ponto a lei outra vez autoriza o que
sempre esteve autorizado e sempre foi comum. E pode também o ente exigir
a apresentação de um protótipo pelo licitante, o que vem a ser a sua amostra.
E ainda o edital poderá indicar que as amostras serão submetidas a exame
de qualidade ou suficiência pela entidade que indicar – e teria sido melhor
que o edital não fosse obrigado a nominar de antemão a entidade, para evitar
futuras suspeições de toda ordem e gênero.
Art. 43
Art. 43. O processo de padronização deverá conter:
I – parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e
estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de
manutenção e garantia;
II – despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;
III – síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas
em sítio eletrônico oficial.
§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou
entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo
o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado,
com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa
decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.
§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado
serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica
das contratações desse tipo de solução.

Art. 43: é curioso que uma providência que não é obrigatória, como a
padronização, se for realizada pelo ente público deverá conter isto e aquilo, e
ser assim ou assado... algo como uma doação, que é sempre voluntária, mas
para a qual, para quem quiser doar, se estabeleçam regras, restrições e condições, como quem examina os dentes a cavalo dado...
Não é possível fiar inteiramente neste artigo nem recomendar segui-lo à
risca, vez que manda fazer em ponto pequeno o que ninguém sequer é obrigado a realizar em ponto grande, ou seja, como deve fazer o micro quem nem
precisa fazer o macro.
Sendo desnecessária toda a padronização, as regras aqui contidas são,
entretanto, no mínimo, boas sugestões ao ente público que queira padronizar
produtos de seu consumo para futuras licitações.
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Pelos três incisos do caput o processo de padronização – se existir porque
o ente assim quer, porque se não quiser não terá de padronizar coisa nenhuma
– deverá conter (I) parecer técnico fundamentado sobre o produto e suas características; (II) despacho da autoridade adotando o padrão respectivo, e (III)
síntese da justificativa técnica, divulgada em sítio oficial.
Disséramos em comentário ao art. 41 que a padronização depende de regras
internas de cada ente, e mantemos esse entendimento – que sempre foi o único
existente no Brasil antes desta lei, já que lei nenhuma anterior interferia na
autonomia dos entes federados para lhes ditar como padronizar o que fosse.
Está agora mantido nosso entendimento, e não pensamos que este art. 43
possa “congelar” os processos locais de padronização; não é porque as indicações são boas e tecnicamente proveitosas que esta lei suprime a autonomia
local em assuntos absolutamente particulares como é o tema da padronização.
O legislador precisaria ter maior noção dos princípios federativos constitucionais, para melhor saber como se situar ante questões desta natureza
intimamente local, e não imaginar que a lei nacional pode tudo.
E nesse sentido os §§ 1º e 2º são simplesmente patéticos, pois que “autorizam”, uma vez mais nesta lei rebarbativa e prolixa ao extremo, o que sempre
foi permitido e realizado, e jamais proibido.
Não oferecem dificuldade alguma de compreensão, porém não merecem
que se lhes destine tempo de trabalho, nem qualquer mínima preocupação.
Textos assim fazem o leitor indagar-se para quê, com todo efeito, existem as leis...
Art. 44
Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens,
o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada
opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Artigo profundamente embaraçoso, este humílimo escriba não faz a mais
remota ideia do que aqui pretendeu estabelecer o legislador. É desalentador ao
estudioso, ainda que também humílimo, deparar-se com algo assim.
“Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens” – que
quer dizer a lei? Quando houver? Então em algum momento ou n’alguma circunstância estará proibido o poder público de comprar ou de locar bens? Que
diabo disso é aquilo?
“O estudo técnico preliminar”, prossegue o calamitoso artigo. Que estudo
preliminar é esse? Então a cada compra de bem deve existir um estudo técnico
preliminar? Do quê, pelas barbas da baleia branca e pelos cornos de Saturno,
a lei estaria falando?
Desculpe, leitor, a linguagem francamente debochada. Se, entretanto, se
comentar com reverência um texto assim, de modo a fazê-lo parecer normal
dentro de uma lei, então o comentarista é que não poderia ser tido a sério.
Tentar emprestar à insânia ares de normalidade, eis a maior insânia...
Se os §§ 2º e 3º do artigo anterior são patéticos, este art. 44 é juridicamente
patológico, e em nome da institucionalidade isto não pode ser mantido quando
esta L 14133 passar a ser de aplicação obrigatória. Pena de, reitere-se, não se
fazer idéia de para quê servem as leis.
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Art. 45
Subseção II
Das Obras e Serviços de Engenharia
Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
I – disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados
pelas obras contratadas;
II – mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
III – utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
IV – avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V – proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;
VI – acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Artigo bem intencionado, moderninho e politicamente correto, está a todos os
títulos correto, porém a sua eficácia, numa lei de licitações, deverá beirar o zero.
As regras ambientais, urbanísticas, de proteção ao patrimônio histórico e
cultural, e de proteção a pessoas deficientes já estão plasmadas em leis nacionais, estaduais e municipais, e vêm sendo insistentemente cobradas nas obras
que possam causar impacto ambienta, e fiscalizadas com alguma eficiência
– menor que a necessária.
O fato de aqui figurarem essas regras, sumamente resumidas e ao que
parece apenas para constar na lei de licitações, não irá absolutamente fazer
diferença nenhuma nos projetos, na licitação e na execução dessas obras,
porque se as medidas aqui preconizadas são obrigatórias são-no em razão
daquelas legislações específicas, e não porque a lei de licitações se lembrou
de também abordar este assunto.
O ente licitador exigirá e fará cumprir o que a lei nacional de cada um dos
assuntos dos incisos I a VI dele já exigir como requisito para aprovar o projeto,
e assim licitá-lo nessa conformidade. E além das leis nacionais ingressarão no
ambiente, como mencionado, as íeis estaduais que forem aplicáveis sobre os
temas, e as leis municipais caso existentes.
Assim já é e assim seria com esta lei, sem esta lei ou apesar desta lei de
licitações. O artigo inteiro serve no máximo como um lembrete ou como um
alerta à autoridade que precisa da obra ou do serviço de engenharia, para que
não se esqueça de consultar a legislação específica sobre cada um dos temas,
porque lhe será cobrada.
Com todo efeito, uma lei apenas informar que a obra precisará respeitar a
disposição dos resíduos sólidos é o mesmo que nada dizer, porque, se os parâmetros a observar não estão dados, então a autoridade precisará consultar a
fone de direito que os forneça objetiva e detalhadamente, sem o quê este artigo
não tem nenhum papel.
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Art. 46
Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos
os seguintes regimes:
I – empreitada por preço unitário;
II – empreitada por preço global;
III – empreitada integral;
IV – contratação por tarefa;
V – contratação integrada;
VI – contratação semi-integrada;
VII – fornecimento e prestação de serviço associado.
§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.
§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos
de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de
acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os
requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.
§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físicofinanceiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua
adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com
as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos
associados ao projeto básico.
§ 4º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a
efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:
I – o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;
II – a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;
III – a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos;
IV – a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais
danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados;
V – em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória
na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.
§ 5º Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos,
de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de
manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral
pelos riscos associados à alteração do projeto básico.
§ 6º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão
e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas
anteriores.
§ 7º (VETADO).
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§ 8º (VETADO).
§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput
deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e
pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática
de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de
quantidades de itens unitários.

Este longuíssimo e tormentoso artigo inicia, nos incisos I a VII, por indicar
os regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia. Execução
indireta é aquela contratada pelo poder público, que de outro modo poderia
e pode realizar as obras diretamente – mas isso não seria assunto para esta lei.
São eles os da (I) empreitada por preço unitário; (II) empreitada por preço
global; (III) empreitada integral; (IV) contratação por tarefa; (V) contratação
integrada; (VI) contratação semi-integrada, e (VII) fornecimento e prestação
de serviço associado.
Estes regimes estão definidos no art. 6º, o artigo das definições desta lei,
incisos XXVIII a XXXI, e na maior parte o direito não mudou. Dessa forma, não
se irá aqui repetir o que a lei já esgotou, e que foi comentado anteriormente.
Aqui como na L 8666, emprestar à tarefa o status de um regime de execução
é elevar muito o significado daquela palavra. Tarefa é, na lei e na vida, um servicinho, como fica claro na sua definição no inciso XXXI do art. 6º:
XXXI – contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Então alguém contrata uma obra por tarefa? Obra então passou a ser um
servicinho? Sim, porque serviço de engenharia não é. Esta lei repetiu a péssima
classificação da L 8666, e manteve o rebaixamento da dignidade e da complexidade de uma obra à de uma tarefa.
Quanto ao inciso VII, o inciso XXXIV do art. 6º define o fornecimento de
prestação de serviço associado como o regime de contratação em que, além
do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação,
manutenção ou ambas, por tempo determinado. Por objeto, então, deve-se
entender a obra, ou não faz sentido o dispositivo. É, portanto, diferente da
empreitada integral, na qual não compete ao contratado operar e manter a obra.
O § 1º alterou o direito anterior para exigir projeto executivo em toda obra
e em todo serviço de engenharia, salvo na exceção que enuncia, hipótese do
§ 3º do art. 18,
se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de
desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Endureceu tecnicamente o jogo, pois que agora não mais se admite a obra
ou o serviço de engenharia, fora da hipótese acima, sem projeto executivo. De
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outro modo, pra escapar ao projeto executivo a obra ou o serviço deverá estar
plasmada(o) em um estudo preliminar que demonstre a viabilidade de apenas
projeto básico ou mesmo um simples termo de referência, sem projeto.
Imagina-se que a Administração, há décadas habituada a não necessitar de
projeto executivo prévio para as suas obras, passe, por bem ou por mal, a quase
“padronizar” os estudos técnicos preliminares, ou a ao menos produzi-los em
linha, visando com isso contornar a obrigação de produzir projetos executivos.
O preço dos projetos executivos oscila, informa a engenharia, em torno
de 6% (seis por cento) do valor estimado da obra, enquanto o projeto básico
gira em torno de apenas 2% (dois por cento), sem dizer da sua muito menor
complexidade com relação ao executivo, e da maior rapidez com que é concluído pelo autor.
O valor da obra, portanto, cresce se for necessário projeto executivo de
antemão – o que seria a regra natural num objeto tão técnico e complexo,
porém a experiência brasileira indica que pode ser suprida essa necessidade
com o projeto básico de antemão e o projeto executivo sendo produzido à
medida que a obra evolui.
Sim, porque outra coisa não é o projeto executivo senão um projeto básico
executado, com a descrição de todos os resultados finais1. E não parece fácil
concluir que o projeto executivo passou a ser tecnicamente imprescindível
apenas com esta nova lei, se o básico serve para iniciar uma obra há muitas
décadas. Esta L 14133 terá acaso mudado a engenharia, e as suas necessidades
operacionais?..
O § 2º também repete matéria já anteriormente resolvida na lei. Se a elaboração do projeto é incumbência do contratado na contratação integrada
segundo o inciso XXXII do art. 6º, então é óbvio que o ente público é dispensado
de fazê-lo. A técnica desta lei é simplesmente desastrosa, dando a impressão
que o legislador não leu o que escreveu.
Quanto ao anteprojeto, idem, porque está ele inteiramente – mais do que
parece ser admissível impor aos entes públicos – no inciso XXIV do art. 6º.
O § 3º mantém o pouco encomiástico nível do artigo: a Administração deve
aprovar o projeto básico elaborado pelo contratado, com todos os seus anexos
e os documentos que o integrarem. Não é mais que o óbvio, ou de outro modo
o ente teria de executar um projeto com o qual não concordasse.
O § 4º vem também prenhe de obviedades e platitudes que, mesmo que
inexistissem, muita falta não faria, pois que jamais as medidas aí previstas
poderiam deixar de ser estabelecidas no edital e no contrato, pena de simplesmente inviável a execução do contrato oriundo da licitação integrada ou
semi-integrada, ambas definidas no art. 6º como já se disse.
Edital e contrato nessas hipóteses precisarão conter as regras mínimas que
permitam a desapropriação sempre que esta for imprescindível à execução, e
as regras são as seguintes, conforme os incisos:
I – indicação do responsável por cada fase, não pelo nome da pessoa mas
o posto de trabalho, ou a função que ocupe;
II – de quem é a responsabilidade pelo pagamento, naturalmente pessoa
jurídica;
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III – estimativa do valor da indenização a ser paga – o que pode sair completamente diferente quando da efetivação da desapropriação, e o que costuma
originar intermináveis disputas judiciais;
IV – distribuição de riscos entre as partes, não apenas aqueles indicados
neste inciso mas todos os demais previsíveis;
V – em nome de quem será emitido tanto o registro da imissão provisória
na posse quanto o da propriedade final de cada bem desapropriado.
Sem essas providências todas e, possivelmente, outras mais que a prática
indicará necessárias, não se imagina como levar a cabo a execução do contrato
integrado ou semi-integrado.
Dentro do panorama geral de obviedades que já eram praticadas, mas
que anda não estavam contempladas em lei, segue o § 5º informando que o
projeto básico, de autoria do contratado, pode ser alterado, desde que vantajoso tecnicamente pela Administração, e o aspecto financeiro entra nessa
configuração técnica.
Natural, pois que se o ente, por iniciativa própria ou por indicação do
contratado, denota algo que pode ser aperfeiçoado no projeto, então terá todo
interesse em autorizar a respectiva modificação – quando não, mesmo, em
diretamente determiná-la, se a “descoberta” foi sua.
O § 6º também parece de conteúdo óbvio, porém em nosso desorganizadíssimo país não é demasiado, e auxilia na organização e na gestão dos contratos:
não se passa a uma etapa da obra ou do serviço sem que a anterior, delimitada
no contrato e no plano de trabalho do contratado, esteja concluída, e formalmente recebida e aprovada pelo ente contratante.
O direito anterior excluía o contratante dessa obrigação apenas quando
executava o contrato com base no projeto básico; agora, ao menos aparentemente, mudou um pouco o panorama.
Vetados os §§ 7º e 8º, fecha este artigo o § 9º, pelo qual os regimes de execução da (caput, inciso II) empreitada por preço global; (III) empreitada integral; (IV) contratação por tarefa; (V) contratação integrada, e (VI) contratação
semi-integrada serão licitados por preço global e pagos por medição, na proporção realizada do resultado contratado.
Quanto à empreitada por preço global (inc. II) o dispositivo é acaciano,
pois que dificilmente seria paga por preço unitário uma empreitada cujo título
é o de preço global...
Quanto aos demais regimes, a ordem está dada. O preço global é dede
resto a regra dos contratos públicos no Brasil, e isso fica aqui evidenciado pois
que ao erário interessa primordialmente saber quanto sairá a brincadeira que
contratou, e não cada unidade, se existir, integrante daquele objeto.
Assim como a regra geral da competição é a do menor preço, a regra geral
do regime de pagamento é a do preço global, que se paga proporcionalmente,
no tempo, a cada parte corretamente entregue do objeto, formalmente aceita
e recebida. O regime do preço unitário constitui a exceção que, conforme seja
o objeto, torna-se preferível ao do preço global.
Art. 47
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Subseção III
Dos Serviços em Geral
Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:
I – da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
II – do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente
vantajoso.
§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:
I – a responsabilidade técnica;
II – o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da
redução de custos, com divisão do objeto em itens;
III – o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração
de mercado.
§ 2º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital
deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha
unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades
da Administração.

Este artigo desfila impropriedades técnicas com a mais perfeita desenvoltura. Denomina padronização e parcelamento princípios, quando não o são,
nunca o foram e pelo que se imagina jamais o serão.
É muito simples: todo princípio é de obrigatória observância, e nem a padronização nem o parcelamento são obrigatórios... portanto, não são princípios.
Podem ser institutos ou providências úteis, inteligentes e recomendáveis
em incontáveis oportunidades, mas nem por isso se transformam em princípios. Nem tudo que é aconselhável se torna, ipso facto, princípio de direito.
Princípios são supranormas, matrizes ideais das regras concretas, escritas
ou consuetudinárias, e que por isso as sobrepaira soberanamente.
São informativos das normas e a elas superiores em relevância jurídica,
institucional e até filosófica.
Não são suscetíveis de invencionices apenas porque o legislador entendeu
vistoso assim denominar qualquer procedimento que exista. Um princípio é
muito mais que isso, e já era tempo de o legislador aprendê-lo.
Então, diferentemente do que pretende o desinformado caput com seus
dois incisos – e aliás como esta própria lei deixa claro em momentos anteriores
– no Brasil absolutamente para o poder público não é obrigatório nem parcelar
objetos contratuais, nem padronizar produtos ou serviços.
Se é bom parcelar, se é conveniente padronizar – e em geral é –, nem por
isso se tornam obrigatórios esses procedimentos, e nem por isso, repita-se, se
transformam eles em princípios.
Assim, não tem nenhuma cogência o caput com seus incisos I e II, por
jurídica e institucional inaplicabilidade do que prescrevem.
E quanto ao § 1º, no que não tem de óbvio, as suas sugestões – pois que
outra coisa não são – são proveitosas, como bons conselhos ao administrador.
Não são mais que isso, se o parágrafo parte de premissa falsa.
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O § 2º contém também momentos constrangedores. Manda que o edital
para serviços de manutenção e assistência técnica indique o local em que os
serviços devem ser prestados. Pergunta-se: poderia ser diferente? Poderia o
edital silenciar sobre em que lugar os serviços seriam prestados? Alguém no
planeta contrata um serviço de assistência sem indicar onde será o trabalho?
E conclui admitindo que o contratado – ora, então ele já foi contratado?..
– tenha unidade de prestação de serviço situada em distância compatível com
a necessidade da Administração.
Este último autorizativo vem sendo frequentemente derrubado por decisões judiciais que o consideram abusivo e anti-isonômico, discriminado interessados que se situem longe da sede do contratante, porém com plena condição de atendê-lo a tempo e hora.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a matéria tem editada
sua Súmula nº 16, com a seguinte redação:
Em procedimento licitatório, é vedada a fixação de distância para usina de
asfalto.

Não nos parece, entretanto, desarrazoada a ideia, pois que se a distância
entre o prestador e o local da prestação de serviço é tal que dificulte o cumprimento do contrato quanto à presteza do atendimento, parece natural estabelecer condições como esta, a que se refere o parágrafo, no próprio contrato, já
anunciadamente no edital.
Imagine-se um contrato de assistência médica, ou de assistência técnica
de informática, no qual o prestador se situe tão longe do contratante que precise sempre demorar mais do que o admissível ou recomendável para prestar
o serviço, quanta inconveniência aí existirá.
Alerta-se apenas para as constantes resistências judiciais à ideia, cuja
implementação portanto poderá não ser tão simples quanto a lei faz crer. E
seja reconhecida, em favor da intenção do legislador, a ingente dificuldade
jurídica para bem e equacionar na prática esta questão.
Art. 48
Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área
de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à Administração ou a seus
agentes, na contratação do serviço terceirizado:
I – indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
II – fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago
pelo contratado;
III – estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;
IV – definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários
pagos;
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V – demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a
execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
VI – prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da
Administração na gestão interna do contratado.
Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão
do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

Neste artigo se ventila, ainda que de maneira indireta, a velha questão
das funções exclusivas de estado, porém o texto tinteiro é de uma obviedade
tal que remete todo o artigo à galeria das platitudes dentro desta lei tão abarrotada delas.
Tudo o que exprime já existia, seja em normas, seja em princípios, seja pela
pressão fiscalizatória e pelo controle que os entes com essa função exercem
sobre os contratos públicos.
Inicia por informar que os serviços exclusivos de estado não podem ser
terceirizados, algo tão novo quanto o antigo testamento. E segue o caput proibindo coisas como a indicação nominal de pessoas para serem contratadas,
ou fixar salários inferiores aos legais, ou estabelecer subordinação entre o ente
contratante e empresa contratada, ou exigir do contratado trabalhos estranhos
ao objeto dos contratos, ou ainda intervir na gestão interna do contratado. Se
este artigo for revogado hoje, o direito seguirá tal qual era.
O parágrafo único remata o acervo de amenidades proibindo que o contratado contrate parente de alguém do ente contratante. algo que o princípio da
impessoalidade já vedava, e que vem sendo cada vez mais severamente reprimido, a começar pela Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal,
contra o nepotismo na Administração.
Fica entretanto o alerta, de mérito perfeito.
Art. 49
Art. 49. A Administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar
mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que
essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:
I – o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado; e
II – a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração
deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

Não se compreende se o legislador realmente acredita que inova o direito
através de artigos como este 49, que “autoriza” a contratação de mais de uma
entidade para executar o mesmo serviço, quando isso for interessante ou conveniente à Administração.
REVISTA PRÁTICA FORENSE - WWW.ZKEDITORA.COM

47

VADE MECUM FORENSE
O legislador conhecerá o sistema de pedágios nas estradas brasileiras, em
que diversas empresas são contratadas, cada qual em um trecho da rodovia
para o mesmo serviço de mantê-la em boa condição ao público usuário?
Conhece a contratação de mais de uma empresa para pavimentarem
estradas, cada qual num trecho? O objeto é o mesmo para todas.
Conhece a hipótese de contratação de mais de uma construtora para executar obras de moradias populares, cada qual delas ficando responsável por
determinada quantidade de unidades do mesmo objeto?
Não se compreende uma lei solenemente autorizar o que sempre foi permitido e sempre foi e continua sendo praticado diuturnamente pela Administração.
E o parágrafo único tem o mesmo nível de consciência institucional: exige
que o ente contratante fiscalize cada qual dos contratados quanto à parte a ele
correspondente do objeto total. Alguém imaginaria diferente, como se pudesse
algum contrato público – geralmente grande e valioso – ficar sem controle,
apenas por que algum dos contratados é controlado?
Art. 50
Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de
mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração,
sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados
diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:
I – registro de ponto;
II – recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;
III – comprovante de depósito do FGTS;
IV – recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
V – recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
VI – recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma
prevista em norma coletiva.

Agora temos um artigo trabalhista na lei de licitações. O juiz trabalhista,
ao decidir demandas laborais no seu dia-a-dia doravante pelo visto não
poderá deixar de lado a lei de licitações, ou talvez dê um passo errado... onde
nós estamos?..
Incluiu-se nesta lei um artigo que transforma o ente contratante em fiscal
trabalhista, quando toda esta matéria já vem elencada em legislação própria,
laboral e não administrativa como é esta lei, e matéria que já vem orientada
há décadas por firme jurisprudência das cortes trabalhistas, e ampla doutrina específica.
Prescreve, em rápida pincelada porque o texto trabalhista não merece
maior detença na lei nacional de licitações e contratos administrativos, que
o contratado, quando requerido pelo ente contratante, deverá apresentar
(I) registro de ponto; (II) recibos dos salários pagos; (III) comprovante de
depósito do fundo de garantia; (IV) recibos de férias; (V) prova da quitação
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trabalhista e previdenciária dos dispensados até a extinção do contrato, e (VI)
recibos de vale-transporte e vale-alimentação. O edital da licitação deverá
disso preveni-lo.
São exigências formalmente corretas, porém essa matéria ingressou na lei
de licitações como ingressara Pilatos no Credo.
Art. 51
Subseção IV
Da Locação de Imóveis
Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a locação
de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu
estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos
investimentos necessários.

Artigo curto e correto quanto ao fundo, como desejavelmente deveria ser
conciso ser um sem-número de artigos desta lei, aqueles dotados de obesidade
legislativa mórbida.
As locações de imóveis – salvo na exceção indicada – precisam ser licitadas
como regra, porque, tratando-se de um objeto comum e correntio, inexiste
razão para que não o sejam.
A exceção é a prevista no inciso V do art. 74, verbis:
V – aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de
localização tornem necessária sua escolha,

tal qual acontecia, e ainda acontece, no direito da Lei nº 8.666. Quando o
ente interessado puder demonstrar que apenas este ou aquele imóvel o atende
em suas necessidades, ou que o atende consideravelmente melhor do que
outros existentes, então mediante essa justificativa alugá-lo-á sem licitação,
diretamente.
Apenas que a redação do artigo se revela um tanto estranha, ao fixar que
a licitação deverá prever avaliação prévia, estado de conservação, custos de
adaptações e prazo de amortização dos investimentos necessários.
Pergunta-se como isto seria possível no edital ou mesmo no processo da
licitação, se o ente não sabe que imóvel vencerá o certame...
Que o edital estabeleça um valor locatício máximo, ou investimentos
máximos, a serem amortizados no prazo mínimo tal, tudo isso é plausível, mas
não do modo como está escrito, pois que para aquilo ser implementado exigiria que o ente soubesse de que imóvel está tratando – e se o soubesse seria
caso de contratação direta e não de licitação.
Assim, traduzindo-se o texto para uma ordem racional de operações, o
artigo é correto.
Art. 52
Subseção V
Das Licitações Internacionais
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Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às
diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos
órgãos competentes.
§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda
estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo.
§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em
virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo será efetuado
em moeda corrente nacional.
§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes
àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.
§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.
§ 5º As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e
condições, na forma estabelecida no edital.
§ 6º Observados os termos desta Lei, o edital não poderá prever condições
de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao
licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras,
na forma definida no art. 26 desta Lei.

Este é o artigo das licitações internacionais. Baseou-se na maior parte na
Lei nº 8.666, art. 42, e no que inovou tornou mais leve a abordagem do tema,
sendo, entretanto, seu maior mérito expungir o antigo § 5º, que era arquipatético e constrangedor de tão ruim.
Licitação internacional outra coisa não é senão uma licitação brasileira
de que podem participar licitantes estrangeiros; e atualmente, com a internet,
nem mais cabe dizer “divulgada ou não no exterior”, porque em nossos dias os
países nem se quiserem esconder ou reservar quaisquer atos oficiais conseguirão: por bem ou por mal tudo é acessível a todos os cidadãos, e eventualmente até mesmo os maiores segredos de estado como senhas do Pentágono
americano, ou da NASA.
O artigo, cujo caput redacionalmente continua tão bisonho quanto era na
Lei nº 8.666, preocupa-se fundamentalmente em garantir tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros, e nesse sentido são os §§ 1º, 3º e 5º, que
respectivamente asseguram a ambos (I) a possibilidade de propor em moeda
estrangeira quando o edital admitir essa moeda; (II) que as garantias de pagamento ao brasileiro serão as mesmas oferecidas ao estrangeiro, e (III) que as
propostas de todos se sujeitem às mesmas regras e condições.
O § 2º, de outro lado, fixa que o pagamento ao contratado nacional será
em moeda nacional, o que nada mais é que o procedimento lógico e esperável
em um negócio público nacional.
Pelo § 4º os gravames – custos ou onerações tributárias ou administrativas – incidentes sobre os preços constarão do edital, o que é regra indispensável de transparência e de seriedade do certame, e nem se poderia imaginar
pudesse ser diferente.
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O § 6º fecha o artigo repisando a proteção aos estrangeiros através de
proibir que o edital exija habilitações, ou contenha regras de classificação
e de julgamento, que impeçam ou dificultem a participação dos licitantes
estrangeiros, com a única exceção da margem de preferência aos produtos ou
serviços nacionais, sempre dentro do que esta lei n’outro momento, o art. 26,
admite e disciplina.
Em verdade essa exceção quebra a igualdade, mas é de lembrar que não
constitui exigência obrigatória formulável pelo edital, mas apenas facultativa
– e é a nosso ver injusta, frequentemente antitécnica e nada recomendável.
Licitação não é ação social forma de distribuição da riqueza, mas competição
para escolha da melhor proposta ao poder público.
Art. 53
CAPÍTULO III
DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio
de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico
da Administração deverá:
I – apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
II – redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de
forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à
contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em
consideração na análise jurídica;
III – (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a
autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no
art. 54.
§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas,
acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de
preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.
§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em
ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor,
a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização
de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.
§ 6º (VETADO).

Longo artigo que confunde um pouco o direito, alterando o anterior ora
para melhor, ora para pior.
O caput fixa que o processo da licitação deve seguir para a assessoria
jurídica do ente licitador após o edital ter sido concluído e incluído naquele
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expediente. Ou essa assessoria é própria ou, se inexistir, contratada, porque
essa função não é privativa de estado, sempre podendo ser terceirizada. Uma
coisa é procuradoria, e outra bem diversa é assessoria.
O texto dá a impressão de que a assessoria jurídica deverá aprovar o edital,
como era e é na L 8666, art. 38, parágrafo único, porém o § 1º deste art. 53
menciona o parecer, o que descaracteriza aquilo já que parecer é apenas
uma opinião, um entendimento, que não constitui ato administrativo e não
obriga ninguém a nada, nem vincula a vontade da autoridade, nem libera coisa
nenhuma – apenas opina.
Então parece que o direito mudou para desobrigar a assessoria jurídica de
aprovar o que quer que seja neste ponto. Apenas opina, e quem deve controlar
a legalidade é a autoridade, que de resto jamais esteve obrigada a seguir pareceres. Apenas que, nesta lei, não imagine que a assessoria jurídica aprovou o
edital, porque sobre ele apenas opinou.
Quanto a os incisos I e II tentarem ensinar o parecerista a trabalhar, tratase de uma puerícia detrimentosa ao seu autor e aos pareceristas; entretanto,
sendo observada ou não, jamais transforma o parecer em ato administrativo de aprovação, porque nada no texto a isso conduz. O legislador parece
fingir ingenuidade, e deve saber perfeitamente que desonerou a assessoria
jurídica de aprovar a minuta do edital, como ainda precisa fazê-lo dentro da
Lei nº 8.666.
Vetados o inciso III e o § 2º inteiro, o § 3º manda que após a fase acima a
autoridade mande divulgar o edital na forma do art. 54, o que significa darlhe a necessária publicidade para que produza todos os seus efeitos junto aos
interessados, ao público e aos entes de fiscalização. Antes dessa publicidade
o edital é um procedimento apenas interno do ente, ainda inábil para efeitos
externos.
Tendo sido vetado o § 6º, fecham o art. os §§ 4º e 5º.
O § 4º, muito corretamente, responsabiliza a assessoria jurídica do ente
também pelo ‘controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos,
termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços,
outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos’.
Com efeito, não se concebe que tais instrumentos negociais da Administração possam ficar à margem de apreciação jurídica prévia, ainda que,
registre-se, também aqui não se trata de aprovação – simplesmente porque a
lei não determinou que fosse.
Não se iluda a autoridade por imaginar que a sua consultoria jurídica
aprova alguma coisa quanto a isso. Essa responsabilidade aprobatória e liberatória continua sendo sua. É diferente na Lei nº 8.666 – e tecnicamente a lei
correta é esta Lei nº 14.133.
O § 5º, também adequadamente, dispensa a apreciação jurídica de pequenos
contratos, de exíguo valor e nenhuma complexidade, e admite padronização
de minutas assim simples e de “linha de produção”. É quase a entronização
do princípio da insignificância nas contratações públicas, adequada e correta
em face da necessidade de se economizar tempo e trabalho.
Art. 54
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Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
§ 1º (VETADO).
§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do
edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou
entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de
maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.
§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo,
os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.

Enfim, a forma da publicidade do edital. Dá-se a publicidade do edital
pela sua divulgação, completo com anexos, no PNCP – o Portal Nacional de
Contratações Públicas.
Mas é evidente que não é nem poderia ser apenas esse o veículo da
divulgação oficial, sendo difícil imaginar todos os pequenos Municípios e
os entes públicos brasileiros de todo porte e nível abarrotando aquele portal
com seus editais.
Então, o § 2º – uma vez que o § 1º foi vetado – admite como alternativa
à regra do caput a divulgação do edital completo em sítio eletrônico público
local, e ainda, facultativamente, a divulgação direta a interessados para tanto
previamente cadastrados, o que é sempre útil e proveitoso. Nada disto último
é obrigatório, mas facultativo, e, repita-se, sempre proveitoso aos entes locais
de toda natureza, porte e nível.
O muito estranho § 3º informa que após a homologação do processo licitatório – e este escriba-aprendiz desconhece o que venha a ser isso, conhecendo
apenas a homologação do resultado da licitação – serão disponibilizados no
PNCP e no sítio local os documentos que não tenham integrado o edital completo. Ora, pergunta-se, acaso não era obrigatória a divulgação completa do
edital, com seus anexos todos? Que sentido tem a divulgação em partes dos
documentos que integram o edital?
Se é fato que esta lei não dá ponto sem nó, então este § 3º é o nó deste ponto.
Outra vez o legislador esperdiça excelente oportunidade de não dizer nada.
Art. 55
CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES
Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados
a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:
I – para aquisição de bens:
a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor
preço ou de maior desconto;
REVISTA PRÁTICA FORENSE - WWW.ZKEDITORA.COM

53

VADE MECUM FORENSE
b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” deste
inciso;
II – no caso de serviços e obras:
a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor
preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços
comuns de engenharia;
b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento
de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e
serviços especiais de engenharia;
c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação
integrada;
d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, “b” e “c”
deste inciso;
III – para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance,
15 (quinze) dias úteis;
IV – para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço
ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis.
§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma
forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos
atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a
formulação das propostas.
§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Eis o artigo dos prazos mínimos de publicidade dos instrumentos convocatórios de licitações, todos em dias úteis com – infeliz – inspiração na regra
do processo civil.
O prazo é de oito dias úteis (inciso I, a e b) na aquisição de bens por menor
preço ou maior desconto, e em qualquer outro critério é de quinze dias úteis.
São prazos exageradíssimos, muito piores do que na Lei nº 8.666, e devem ter
sido escolhidos possivelmente porque não é o parlamentar que aprovou este
texto que irá comprar e pagar os bens. Na sua empresa o mesmo parlamentar
em um dia resolve essa questão com absoluta galhardia.
Se são serviços e obras serão dez dias úteis por menor preço ou maior
desconto para serviços comuns, e vinte e cinco dias úteis se forem serviços
especiais, ou então obras ou serviços especiais de engenharia.
Serão sessenta dias úteis quando o objeto for licitado por contratação
integrada, seja qual for o objeto. Considerando-se a pandemia de coronavírus
existente quando da edição da lei, e ainda o amor incondicional do brasileiro
por feriados, pontos facultativos e paradas pelo quer que seja, isso representa
mais ou menos um semestre. E serão trinta e cinco cias úteis se se tratar de
outras hipóteses ou de contração semi-integrada.
Nada disso poderia ser pior. O país corre para trás em ritmo acelerado.
Quando todos os prazos, para tudo que existe em nossos dias, se reduzem
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drasticamente por causa da informática, os prazos das licitações crescem à
grande. Impossível compreender.
O legislador, que neste artigo mesmo quase sepultou de vez os diários e
os jornais oficiais numa medida modernizante, por outro lado em momentos
assim parece viver no tempo anterior ao do computador. Que empresa competitiva precisa de tantos dias úteis para formular uma proposta, mesmo que
envolva estudos e produção de documentos? Repete-se: pior que isto é impossível imaginar.
O § 1º repete o direito anterior, mandando republicar e devolver o prazo
originário quando se modifica o edital – salvo quando a modificação não
implicar na reformulação das propostas. Tal qual na Lei nº 8.666 é irrealísitica
essa exceção, porque ninguém publica que a abertura será na sala 2 e não na
sala 1 do prédio. Somente se modifica o edital por motivo grave e sério, e não
por leviandades ou futilidades.
Fechando o art. o § 2º abre exceção – apenas para o plano federal – aos
prazos, permitindo que para o Ministério da Saúde sejam reduzidos pela
metade, fundamentadamente. Somente não se compreende porque já não são
a metade, ou de preferência a metade da metade, para todos os entes públicos
de nossa república.
Art. 56
Art. 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente:
I – aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio
de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;
II – fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data
e hora designadas para sua divulgação.
§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando
adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.
§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o
critério de julgamento de técnica e preço.
§ 3º Serão considerados intermediários os lances:
I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;
II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais
critérios de julgamento.
§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no
instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.
§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento,
o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio
eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários,
bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada
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e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

Este artigo não menciona a palavra ‘envelope’, como a L 8666 faz. É preciso
então entender nas entrelinhas que a disputa pelo modo fechado se dá com a
utilização de envelopes lacrados, enquanto no modo aberto ela se dá por lances
públicos. De outro modo não se imagina como poderia ser fechada a disputa.
Os modos de disputa podem ser ou aberto, por lances públicos sucessivos,
ou fechado, por envelopes a serem abertos quando o edital designar. Mas a
grande novidade é que podem ser utilizados conjuntamente, na mesma licitação, ambos os modos, e o serão se e como o edital assim determinar.
O § 1º proíbe o uso isolado do modo fechado nas licitações de menor preço
ou maior desconto, e isso certamente é assim porque o objeto tem clareza e
simplicidade suficientes a permitir o simples e aberto jogo de preços, vencendo
o menor que todos passam a conhecer assim que é pronunciado no lance.
Mas esse § 1º não proíbe o uso conjunto do modo fechado com o modo
aberto no mesmo certame, e essa escolha se regerá pela natureza e complexidade do objeto, que por vezes recomenda proposta fechada em envelope, como
o edital disciplinará. A praticidade do uso conjunto parece ser nenhuma, não
se atinando com o motivo de a lei permitir mais essa complicação, tão necessária quanto uma boa gripe suína.
O § 2º proíbe o modo aberto nas licitações de técnica e preço, e ponto
final. Seria realmente difícil julgar lances públicos em critério e para objeto
tão complexos, daí a restrição.
No caso dos critérios da melhor técnica ou conteúdo artístico (art. 33,
inciso III) e do maior retorno econômico (art. 33, inciso VI), vale tudo, porque
a lei não os previu neste art. 56.
Mas seja reconhecida a dificuldade de se julgarem licitações sob esses critérios por lances orais e públicos, daí, parece, os envelopes fechados, por mais
desprezo que lhes devote a lei, voltarão à cena. A lei, que tanto fala, deveria ter
se lembrado desses critérios, e não silenciado.
O § 3º define lances intermediários – como se isso fosse necessário e como
se pudessem outra coisa – como aqueles iguais ou inferiores ao maior ofertado
nas licitações de maior lance, como o leilão, e iguais ou superiores ao menor
ofertado nas licitações pelos outros critérios. Na sequência a lei menciona os
lances intermediários.
Ao menos serve a lei neste ponto para reconhecer a legitimidade de lances
iguais a outros, sem os recusar como alguns estúpidos sistemas de informática
ocasionalmente faziam até em passado recente.
O ideal seria que se aceitassem até mesmo lances de antemão perdedores,
porque pode ocorrer de o seu autor saber, e se instado a isso puder demonstrá-lo, que seu concorrente até o momento em vantagem vencedor será inabilitado, porque por exemplo o foram duas horas atrás em outra licitação com as
mesmas exigências – mas não pretendamos tanto desta lei. Apenas por admitir
lances iguais já evoluiu neste ponto.
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O § 4º, inspirado no pregão, fixa que o edital poderá prever que após a
definição da proposta vencedora, se o intervalo de valor entre essa e a segunda
colocada for de ao menos 5% – ou seja, podendo ser maior – o ente reabrirá a
disputa aberta para definir as demais colocações.
Trata-se de precaução que deve ter tido em vista a possibilidade de o vencedor não contratar, ou contratar, mas não cumprir o contrato. O edital pode
silenciar a respeito e o julgador não reabrir, ou então desde logo informar que
isso não acontecerá. Se entretanto os julgadores mantiverem o certame até a
definição de todos os classificados – naturalmente se não existirem centenas
de participantes ... –, a necessidade da reabertura nunca acontecerá. Uma
licitação, como uma epidemia, quanto antes acabar melhor será para todos.
Encerrando o artigo o complicadíssimo § 5º manda ao vencedor readequar
sua proposta inicial proporcionalmente ao valor a que chegou e que venceu
o certame.
Preferimos não descer aos detalhes em que se embrenha este parágrafo
– que dá a impressão de estar criando e inovando, sendo que as operações
mencionadas já existem desde que o pregão foi implantado no Brasil, e já vem
sendo continuadamente praticadas na Administração de todo nível.
Sim, e manifestar o entendimento de que será a autoridade local quem
dirá se a readequação está ou não suficiente, ou o que lhe falta para a regular
contratação, bastando ao vencedor conhecer a regra de três.
Outra vez a lei pretende ensinar a ave-maria ao senhor vigário.
Art. 57
Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença
de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

Artigo duplamente inteligente: em primeiro por ser curto, e em segundo
por admitir que o edital fixe intervalos mínimos entre quaisquer lances, pena
de desclassificação dos que os inobservarem.
Sempre nos batemos em favor dessa previsão editalícia, com vista a evitar
irritantes e economicamente insignificantes lances de, digamos, um centavo
menos que o menor apresentado, o que somente serve para tumultuar a competição e estimular condenáveis impulsos homicidas nos participantes sérios
– porque intervalos que tais não são sérios.
Apenas se recomenda aos editais não exagerarem fixando intervalos muito
elevados, porque isso desfavorece licitantes menos capitalizados e com isso
prejudica a isonomia entre eles.
Art. 58
Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a
comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitação.
§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratação.
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§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.
§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa
em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.
§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata
o § 1º do art. 96 desta Lei.

Artigo sobre a garantia da proposta (bid bond), prescreve que poderá ser
exigida a prova do seu recolhimento como requisito habilitatório no momento
da apresentação da proposta, pena de inabilitação.
A garantia, pelo § 1º, não poderá ultrapassar 1% do valor estimado da contratação, o que não garante absolutamente nada de coisa alguma a não ser
que o proponente não é daqueles que – dizia-se no passado, quando se sabia
o que é um cheque – não tem dinheiro para cobrir o cheque dado no almoço.
Essa sorte de nefasto picareta deverá ser repelido com a exigência de qualquer
garantia, por menor que seja.
O § 2º é o nó deste ponto: a garantia será devolvida em até 10 dias úteis
após a assinatura do contrato ou a declaração do fracasso da licitação – ou seja
do seu malogro, quer porque ninguém se classificou, quer porque ninguém
se habilitou.
O parágrafo, entretanto, se esquece de que para um licitante a licitação
pode não ter dado bom resultado não porque fracassou, mas simplesmente
porque esse licitante não obteve a primeira classificação. E nesse caso, não
contemplado no parágrafo, esse licitante perde a garantia?
É evidente que não, e no máximo tão logo seja alguém contratado deve ser
devolvida a garantia retida de quem quer que seja – mas a lei não se lembrou
disso, tudo dando a impressão de que é a primeira vez em que o legislador trabalhou com matéria relativa à licitação.
Se o vencedor não comparecer para assinar o contrato, ou se não apresentar (no prazo assinado) os documentos exigidos para tanto, sua garantia
será executada. A lei poderia ter facilitado a vida da Administração, informando
que nessas hipóteses a garantia será perdida em favor do ente licitador sic et
simpliciter, sem necessidade de um longo e trabalhoso processo de execução
– exatamente como a entrada que o comprador de imóvel dá ao vendedor
para assegurar o negócio e como parte de pagamento; desistindo do negócio,
o promitente-comprador simplesmente perde aquela entrada. Para quê serve
a garantia, afinal?
Para ser executada precisará ser previamente lançada na dívida ativa do
ente respectivo, e executada na forma da lei de execuções fiscais.
Poderá a garantia ser prestada, informa o derradeiro § 4º, em qualquer
das modalidades previstas no art. 96, quais sejam (I) caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública; (II) seguro-garantia, ou (III) fiança bancária, sempre
à escolha do licitante. Quanto a isso nada mudou da Lei nº 8.666.
Art. 59
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CAPÍTULO V
DO JULGAMENTO
Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:
I – contiverem vícios insanáveis;
II – não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
III – apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento
estimado para a contratação;
IV – não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administração;
V – apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do
edital, desde que insanável.
§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto
no inciso IV do caput deste artigo.
§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de
avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global,
os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério
de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente.
§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orçado pela Administração.
§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de
acordo com esta Lei.

Este artigo é bem intencionado quando, no caput e seus incisos, visa simplificar a desclassificação das propostas, porém – apenas para variar.. – não o
faz com a técnica desejável.
Os cinco incisos do caput poderiam resumir-se a no máximo três deles, com
vantagem. Os incisos IV e V, que apenas confundem desnecessariamente, já
estão compreendidos nos três primeiros: desclassificam-se propostas (I) com
vícios insanáveis segundo o critério dos julgadores; (II) desconformes ao edital,
e (III) com preços inexequíveis – também a critério dos julgadores – ou acima
do orçamento do ente licitador.
Mas mesmo os incisos I a III contêm subjetividades que podem dar o que
falar: vícios existem que são óbvia e absolutamente insanáveis, como os há
discutivelmente insanáveis.
Os preços, por outro lado, podem ser igualmente inexequíveis a toda evidência, ou então mesmo ilegais quando contrariarem mínimos legais, como
por exemplo o salário mínimo. Sob a L 8666 é muitíssimo difícil desclassificar
preços por inexequíveis, graças à ginástica sobrenatural, artificial e irrealística
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que aquela lei exige para a demonstração da inexequibilidade, e nunca deu
bom resultado prático, porém ensejou muitíssimas demandas judiciais. Neste
ponto esta lei aperfeiçoou o direito.
O § 1º generalizou a ideia originária do pregão para toda licitação, mandando analisar a conformidade da proposta com o exigido no edital apenas
com relação à primeira classificada, o que racionaliza e acelera todo o trabalho
licitatório.
O § 2º se refere a diligências, que aliás nunca precisaram de autorização
para serem realizadas, e apenas repete a Lei nº 8.666 quanto a isso, enfatizando
que servem para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir a demonstração de algo proposto.
Não serve a diligência para completar documentação que já deveria constar
da proposta, mas apenas para sanar dúvida dos julgadores. E o ideal é que seja
previamente anunciada aos licitantes para que estes, querendo, a acompanhem, tudo no sentido de evitar suspeições.
Pelo § 3º mais uma vez a lei tenta ensinar o que em geral os operadores
de licitação sabem, ou seja, como avaliar a exequibilidade das propostas em
licitações de obras e de serviços de engenharia e arquitetura, qual seja confrontar o preço global com os preços unitários relevantes – segundo a engenharia – que o compõem, observado o critério editalício de aceitabilidade. O
preço unitário é a base originária e a referência natural da formação dos preços
de qualquer proposta.
É evidente que os preços unitários devem também levar em conta os preços
de mercado, que podem ser consultados em revistas e periódicos especializados.
Aqui parece que a lei evitou aquelas tremendas restrições a que o edital
fixe preços mínimos como as há na L 8666, no que fez muito bem.
E o § 4º simplificou também à grande o complicado cálculo de inexequibilidade das propostas de obras e serviços de engenharia, dizendo-os inexequíveis, e ipso facto desclassificáveis, se forem inferiores a 75% do orçamento
do ente licitador. Excelente simplificação, que mantém a lei no seu papel e não
no de um irritante manual de matemática.
Encerra o art. o § 5º, que manda exigir garantia adicional, nos certames
para obras e serviços de engenharia, do vencedor cuja proposta for inferior
a 85% do valor orçado pelo ente, garantia essa equivalente àquela diferença.
O adjetivo ‘adicional’ já indica que outras garantias devem estar exigidas,
como o final do parágrafo adverte. Se acaso – dificilmente – não estiverem,
então não será adicional a garantia da diferença, mas única.
Art. 60
Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
I – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar
nova proposta em ato contínuo à classificação;
II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
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III – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
IV – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientações dos órgãos de controle.
§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
I – empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do
Estado em que este se localize;
II – empresas brasileiras;
III – empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
IV – empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação
do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Artigo sobre empate de propostas, prescreve o desempate, pela ordem,
pelos critérios da (I) nova disputa final, pela apresentação de nova proposta
por cada empatado; (II) avaliação de desempenho contratual prévio, se existir,
dos empatados, pelo modo oficial como for possível realizá-lo; (III) desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, e (IV) desenvolvimento de programa de integridade, conforme orientação de órgãos de controle.
O bom e velho sorteio não consta do desempate. Em vez dele os incisos
III e IV trouxeram modalidades extremamente ridículas de desempate, mencionando ações de equidade e programas de integridade, sem que ninguém
ou quase ninguém saiba o que são essas invenções do modismo e da ondinha
do momento. Estapafúrdias invenções, rebaixam o desempate a um teatrinho
demagógico e mambembe.
Confia este humilde escriba em que o primeiro critério, nova proposta
dos empatados, vá sempre resolver qualquer empate em licitações brasileiras,
para não ter vez aquela degradação institucional que são os incisos III e IV do
caput deste artigo.
Mas o teatro não acabou, porque o § 1º ainda tem a ousadia de prever regra
quando persistir o empate... alguém pode acreditar nisso? Não vislumbramos
a menor possibilidade de que tal venha a ocorrer.
Se um dos empatados não quer formular nova proposta, ainda que de um
centavo abaixo – porque nesse momento isso não é proibido –, e se o outro
a fizer, e qualquer licitante mentalmente são no universo o fará sem hesitar,
então o problema já estará resolvido.
Impossível imaginar o ente tendo de apelar para o patético e risível § 1º –
que também não consignou o sorteio –, para preferir, pela ordem, (I) empresas
locais; (II) empresas brasileiras; (III) empresas que invistam em pesquisa tecnológica no país, ou (IV) empresas que comprovem a prática de mitigação.
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Trata-se do teatro do absurdo de Esslin, de Ionesco ou de Beckett. É difícil crer
que a lei tenha chegado a tal nível de alienação dentro do mundo negocial.
Fechando o tenebroso art. o § 2º informa que se aplica a lei das micro e
pequenas empresas, o art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2.006, sem prejuízo do disposto no artigo.
Isso deverá gerar considerável confusão quando de sua aplicação na prática, eis que a LC 123, no art. 44, concede às MPEs o benefício de um empate
todo diferenciado, que na aritmética não é empate, mas que na lei é.
Que as potestades celestiais não desprotejam as autoridades licitadoras,
como de resto têm protegido nas últimas décadas apesar dos ocasionais, e vez
que outra sérios, atropelos que sofrem.
Art. 61
Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar
condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima
do preço máximo definido pela Administração.
§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de
contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado
divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

Artigo que começa bem e a seguir descamba para a indecência, como
afirmam certos comentaristas do cotidiano.
Após definido e proclamado o vencedor, o ente poderá negociar – leia-se:
pedir-lhe desconto – para tentar melhorar ainda mais sua proposta. Natural,
e só se negocia com o vencedor.
O § 1º desanda, como se disse: se o primeiro afinal não for classificado
porque sua proposta acabar desclassificada por preço excessivo, então, reza a
alei, poderá o ente negociar com o segundo colocado.
Mas a pergunta é: se a proposta vencedora estava acima do máximo, então
como pôde ter sido classificada, e ainda vencido o certame? Para quê serve o
preço máximo que a Administração estabelece, senão para desclassificar imediatamente quem o ultrapassa? Como podem ser classificadas propostas que,
de antemão, ultrapassam aquele máximo?
E mais: como se admite a cara-de-pau de licitante que propõe algo sabidamente desclassificado? É o mesmo que num leilão oferecer um lance abaixo
do preço mínimo do lote. Isso é sério?..
Essa técnica tortuosa, inspirada no pregão mal interpretado, é um tormento para quem dispõe de cérebro e o aciona sempre que precisa. Não pode
ser mantido algo assim em lei racional.
O § 2º diz o óbvio: a negociação será conduzida pelo agente ou a comissão
da contratação, e depois divulgada, não apenas aos licitantes como a todo o
público.
Art. 62
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CAPÍTULO VI
DA HABILITAÇÃO
Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de
informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
I – jurídica;
II – técnica;
III – fiscal, social e trabalhista;
IV – econômico-financeira.

Este sintético – ao menos isso – artigo informa e ensina o que toda a Administração pública brasileira sabe há muitas décadas, ou seja, o que é habilitação.
É a fase do procedimento em que o licitante demonstra sua capacidade
formal e técnica para executar o objeto do certame, a qual capacidade se
divide em quatro naturezas: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista, e
econômico-financeira.
Dentro do conhecido exagero burocratizante das habilitações isto era o
de esperar na nova lei. Existem muitos certames licitatórios em que resulta
muito mais difícil preencher os requisitos habilitatórios do que propor, vencer
e executar a proposta do objeto. O país continua prezando mais papéis de
formalização do que real capacidade operacional, ou de realizar o objeto
em causa.
A parte fraca do negócio é por definição o contratado, que na licitação
enfrenta todos os riscos e oferece todas as garantias. Nesse conhecido contexto, feliz é o contratado que consegue simplesmente receber pelo realizado,
aceito e recebido pelo poder público.
Cada natureza de habilitação está minudenciada à frente na lei.
Art. 63
Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes
disposições:
I – poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações
prestadas, na forma da lei;
II – será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo
licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;
III – serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer
caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado;
IV – será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena
de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
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coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.
§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para
o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o
licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.
§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre
deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal
assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condições e peculiaridades da contratação.
§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por
realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.

Longo artigo que disciplina a muito desagradável fase habilitação, e o faz
bem.
O inciso I do caput deixa no facultativo o edital exigir aquela absolutamente
estúpida declaração do participante, originária do pregão, de que atende os
requisitos habilitatórios.
Estúpida a mais não poder, repete-se, porque o licitante pode no máximo
assegurar que, no seu entender, atende a habilitação pedida, mas ele não pode
decidir pelos julgadores, os quais poderão vir a entender diferente, ou seja, de
que não atende.
Ficando a lei na mera faculdade de se exigir essa rematada estupidez, então
os editais jamais devem exigi-la. Muito menos mal é a lei apenas permitir a
alguém ser estúpido do que obrigá-lo a isso.
O inciso II confirma a regra atual de que a habilitação será exigida ou examinada apenas do vencedor das propostas e não de todos como era no passado – franca perda de tempo que além de tudo ensejava os grandes impasses
nas licitações graças aos picaretas profissionais criadores de dificuldades para
vender facilidades –, salvo quando pelo edital a habilitação anteceder o julgamento das propostas.
Nesse último caso todos os envelopes de habilitação – se os houver –
deverão ser abertos, abrindo-se ensancha para referidos impasses sem conta.
O inciso III fez o direito evoluir à grande. Fixa que ‘serão exigidos os
documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado’, e não a) antes do julgamento das propostas, e b) de todos
os licitantes.
Tratando-se de documentos vencíveis em geral a cada mês, é sempre um
tormento mantê-los atualizados, ainda que a) a informática tenha acelerado
consideravelmente a duração dos certames, e ainda que b) a mesma informática produz todos aqueles documentos com facilidade.
Mesmo assim esta foi uma grande ideia do legislador, que não fez ouvidos
de mercador quanto à invariável lamentação de todos os envolvidos de licitação
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sobre o burocratismo interminável que esta fase envolvia, e que por seguro
agora envolverá muito menos. Excelente passo da lei.
O inciso IV estabelece que ‘será exigida do licitante declaração de que
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas
específicas’.
Estranha-se o singular em pessoa e em reabilitado, que pode dar a impressão
de que apenas uma pessoa com deficiência, e/ou apenas um reabilitado,
merecem) vaga(s), mas uma leitura mais aberta suprirá essa impressão.
Dispositivo de proteção social de pessoas desfavorecidas, é essencialmente
meritório, porém desde logo se teme o abuso ou exagero por parte de autores
de editais, o que se desaconselha com veemência sabendo-se que um remédio
em exagero também mata.
Pelo correto § 1º o edital deve exigir do licitante declaração de que sua
proposta econômica considera e abrange os custos sociais e trabalhistas
envolvidos na execução do contrato, e até mesmo em eventuais compromissos de ajustamentos de conduta se existentes no momento valendo
contra licitante(s).
Quanto a esta última exigência é exagerado o dispositivo, porque esse é
um assunto íntimo do proponente, com o qual o ente licitador nunca teve, não
tem nem jamais terá absolutamente nada a ver, e que jamais interfere com a
viabilidade da proposta. E se acaso interferir não será o ente público que o irá
dizer, porque não sabe nem tem como saber. Começa bem o parágrafo, mas
por este intervencionismo indevido conclui mal.
O § 2º se refere à visita, ou visita técnica como é conhecida, do interessado
ao local da execução do objeto, que pode ser exigida como pré-condição de
habilitação.
A exigência então é a de que o licitante declare conhecer à suficiência o
local, e então vem à tona o velho problema de as visitas técnicas deverem ser
procedidas por representante qualificado do interessado em licitar, e não pelo
seu mensageiro, entregador de pizza ou agenciador de jogo do bicho, cuja
atestação “técnica” vale tanto quanto um palpite sobre futebol. A exigência
de demonstrável qualificação do visitante a nosso ver é plenamente lógica,
jurídica e constitucional.
Pelo § 3º a vistoria física pelo interessado não é necessária, mas sim,
sempre, a sua declaração de conhecimento suficiente do local da execução
contratual, o que é razoável neste mundo em que ninguém tem tempo para
nada como antes, e por vezes se situa bastante longe da sede da eventual
execução – o que naturalmente não é impeditivo de que vença o certame e
seja contratado.
Pelo derradeiro § 4º o ente licitador deverá previamente designar data e
hora para os interessados realizarem vistoria, ou visita, e, importante, individualizadamente por interessado que o requeira – tal qual fosse uma particular
consulta a especialista por um cliente. Ao interessado que requerer dia e hora
para a vistoria o ente licitador deverá obrigatoriamente designá-los.
Art. 64
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Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida
a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
I – complementação de informações acerca dos documentos já apresentados
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da
abertura do certame;
II – atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de
recebimento das propostas.
§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido
encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação,
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Este artigo veicula uma regra tradicional em licitação em nome do princípio da igualdade entre os licitantes, segundo a qual após a apresentação dos
documentos de habilitação não mais será permitido ao licitante substituir os já
apresentados ou apresentar outros que não constavam, a não ser em sede de
diligência – sob orientação e a pedido do ente que licita –, para complementação de informações necessárias à informação dos julgadores ou para atualizar
documentos cuja validade expirou após terem sido entregues.
Natural que documentos apresentados não possam ser substituídos senão
por motivo imperioso e a pedido do próprio ente licitador, ou de outro modo
toda a rigidez solene e institucional das fases ruiria, e a isonomia restaria abalada.
O § 1º foi redigido de modo que pode incitar erro de conduta pelos julgadores, ao admitir que ‘a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância dos documentos (...)’. Temerária redação!
Entende-se a correta vontade da lei, porém é preciso lembrar que a comissão
não altera coisa nenhuma do material apresentado pelo licitante, porque isso
simplesmente constituirá adulteração do mesmo material.
Os julgadores relevam oficialmente, por exemplo, erros formais irrelevantes
como troca ou inversão de folhas, ou soma parcial errada, mas final correta, ou
uma folha de cabeça para baixo, porém não alteram o que lhes foi entregue,
apenas lavrando em ata que estão considerando inexistente ou sanada qualquer falha material, sem encostar seus dedos no material – o que equivaleria
a contaminar prova em linguagem de processo penal.
A comissão escreve o que observou, que então considera válido, mas não
altera fisicamente coisa alguma. Observando-se esse cuidado, naturalmente
o dispositivo, que não contém novidade material, está correto.
O final § 2º reitera, melhorado, o direito da L 8666, fixando que que nenhum
licitante habilitado será excluído da licitação por motivo vinculado à habilitação – o que é óbvio ululante –, podendo ser excluído apenas por fatos que
invalidam a sua habilitação, conhecidos apenas após o encerramento da fase,
como por exemplo seria no caso de se descobrir documento habilitatório falso.
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Nesse caso a sua habilitação é anulada e ele será excluído do certame,
chamando-se a isso de inabilitação ou não se o chamando assim – fica a gosto
da autoridade. A lei salta fora dessa definição.
E com frequência casos que tais, além de exigir registro e providências pelo
ente licitador e para o futuro com relação àquele licitante, pelo indício (ou pela
evidência...) de crime ensejam denúncias ao Ministério Público, não devendo
permanecer apenas na esfera administrativa sob pena, muito possivelmente,
de se caracterizar condescendência criminosa.
Art. 65
Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital.
§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender
a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a distância, nos termos dispostos em regulamento.

Segue a matéria de habilitação. Nota-se aqui a saudável preocupação do
legislador para com questões atuais e oportunas, para as quais não se havia
voltado no passado – ou, pior, a lei propositadamente, por lobby de poderosos
e tradicionais grupos econômicos e para tentar excluir as novas empresas de
competições a cada novo ano, dispunha diferentemente e jamais mencionava
o balanço de abertura.
Sendo as condições de habilitação naturalmente aquelas previstas no edital
dentro do elenco máximo da lei (caput), o § 1º fixa que as empesas constituídas no
mesmo exercício financeiro em que se dá a licitação devem apresentar todos os
documentos habilitatórios exigidos, podendo de excepcional apenas apresentar
o balanço de abertura, considerando-se que ainda não concluíram o balanço
do ano em curso. Muito boa evocação, em prol da igualdade entre os licitantes.
Encerrando, o § 2º autoriza habilitação eletrônica à distância – e não seria
diferente neste momento do planeta em que quase tudo se resolve no programa e na tela.
A exigência de regulamento para tanto, consignada ao final do dispositivo,
é um tanto exagerada, pois que se o edital, isoladamente, resolver este problema, então a questão toda estará ipso facto resolvida. Um disciplinamento
interno de cada ente, entretanto é sempre aconselhável, tratando-se de questão
tão relevante.
NOTA

ARQUIVO PESSOAL

1 Ou, em linguagem shakespeariana, que é o projeto executivo senão o projeto básico executado?

IVAN BARBOSA RIGOLIN é Advogado em São Paulo.
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FICHÁRIO JURÍDICO

O que significa a
terminologia Refugiado?
Conheça os principais
direitos e garantias
Alan Camargo

DIVULGAÇÃO

POR

“

Ainda que encontrem facilidades para se inserir no
mercado de trabalho, os refugiados permanecem alvo
de intolerância, discriminação e acesso dificultado às
instâncias públicas.

O

”

ser humano é, por natureza, um ser migratório. Desde
o surgimento dos primeiros hominídeos até a contemporaneidade, os homens se deslocaram para diferentes
regiões do planeta não apenas por razões ambientais,
mas, principalmente, por dificuldades sociais, econômicas e políticas. Ocorre, assim, que nem todos os fluxos humanos recebem
a mesma interpretação ou tratamento, tendo em vista que muitos
desses indivíduos permanecem desamparados de qualquer proteção. Por isso, os analistas costumam diferenciar esses deslocamentos como imigração ou refúgio.
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Todos os imigrantes possuem liberdade para retornar à sua pátria com a
garantia de que seus direitos sejam integralmente preservados ou restabelecidos, desde que obedecidas as legislações domésticas.
No Direito Internacional não há uma proteção específica para a imigração,
cabendo a cada Estado a responsabilidade de criar normas específicas para o
tema. O Brasil, por exemplo, disciplinou a matéria através da recém promulgada Lei nº 13.445/2017 (Nova Lei de Imigração).
É importante saber que o refúgio, por sua vez, denota o deslocamento forçado do país de origem, onde as condições políticas, econômicas, sociais ou
ideológicas colocam em xeque a vida dos afetados.
Nessas circunstâncias, o retorno não é opção, visto que inexiste a garantia
de preservação ou reestabelecimento de sua integridade. Dadas as condições
de vulnerabilidade, os refugiados são amparados por um Regime Internacional
próprio, composto por normas, acordos, valores e práticas que direcionam
a ação dos países, bem como de organizações transnacionais que atuam na
proteção dessas pessoas.
O QUE DIZ A ONU
A carta da Organização das Nações Unidas (ONU), manifesta o objetivo
maior de buscar a paz, a segurança internacional e o respeito aos direitos
humanos. Por isso a entidade, desde seus primeiros momentos, buscou se
dedicar à causa dos refugiados, uma vez que seus desdobramentos representam
violações aos direitos humanos com potenciais riscos à segurança internacional.
Com as atrocidades de conflitos, como as ocorridas na Segunda Guerra
Mundial, uma grande onda de deslocados ganhou corpo, favorecendo a criação
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em
1950. No ano posterior, a Organização das Nações Unidas adotou a Convenção
relativa ao Estatuto do Refugiado, simbolizando um marco na construção de um
compromisso internacional sobre o tema. O fato é que o documento retroagia
em favor dos deslocados até aquele ano, silenciando-se em relação aos futuros
movimentos. Foi então que, em 1967, os países-membros assinaram o Protocolo Adicional à Convenção, ampliando sua vigência por tempo indeterminado.
Desde a segunda metade do século XX até a contemporaneidade, as Nações
Unidas expandiram a atuação sobre o refúgio, ampliando mecanismos de apoio,
fiscalização e difusão de práticas internacionais e, ao ampliar o rol de direitos,
seguindo a própria modernização das sociedades, a ONU passou a articular
o direito dos refugiados junto aos esforços para se alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).
DIREITOS E GARANTIAS
A Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado define que os Estados
devem, em suas jurisdições, empreender esforços para que os refugiados
gozem de direitos, como: não discriminação (racial, étnica, religiosa), continuidade, residência, propriedade, associação, emprego, acesso às instâncias
judiciárias, entre outros.
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Aqui, notamos que o documento estimula a redução das disparidades jurídicas entre nacionais e refugiados, ainda que o país de origem não expresse
reciprocidade em relação aos mesmos direitos.
DIREITOS E GARANTIAS NO BRASIL
No Brasil, a Lei nº 9.474/1997, adotada em consonância aos preceitos das
Nações Unidas, garante aos refugiados o direito de possuírem cédula de identidade própria, carteira de trabalho e documentos de viagem.
Nosso país atribui a essas pessoas a condição jurídica de estrangeiro, o
que lhes faz desfrutar de direitos civis como: liberdade de pensamento, credo,
locomoção e contra torturas ou tratamentos degradantes, além de direitos
sociais como assistência médica, moradia, emprego e educação. A mesma lei
impede que os refugiados sejam processados pelo ingresso irregular no país
e, dada a sua condição de vulnerabilidade, garante-lhes o acesso gratuito à
prestação jurídica.
A atribuição de tais garantias é seguida por algumas exigências, dentre elas
o respeito às leis brasileiras e a prestação de informações verídicas, sempre que
solicitadas pelos órgãos competentes.
Nas situações de atentado à ordem pública ou à segurança nacional, o
Estado pode expulsar o refugiado, responsabilizando-se por transferi-lo a outro
país onde haja garantias de que não será perseguido.
DIRETRIZES AOS REFUGIADOS NO BRASIL
O ordenamento jurídico brasileiro, ao equiparar o refugiado ao estrangeiro, impede-o de gozar dos direitos políticos. Nesse sentido, os refugiados
não podem ser elegíveis, quanto menos exercer o sufrágio. Todavia, uma vez
cumpridos os requisitos para a condição de brasileiro naturalizado (dentre
eles a de país de origem e tempo de permanência no território nacional), esses
indivíduos passam a conquistar certos direitos políticos, como o de votar e ser
eleito para alguns cargos, exceto, por exemplo, para Presidente da República
(que exige, segundo a Constituição Federal, a condição de brasileiro nato).
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
Ao adentrar no território brasileiro, os refugiados são direcionados por
agentes e organizações da sociedade civil a ingressar com um pedido de residência provisória junto à Polícia Federal. Uma vez aberto, o pedido é encaminhado ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão vinculado ao
Ministério da Justiça e responsável por emitir o parecer após a coleta de evidências e análise das condições do indivíduo. Deferido o processo, o refugiado
passa a dispor de uma cédula de identidade própria, sendo capaz de exercer
todas as garantias já sinalizadas.
Todas as etapas do processo são acompanhadas não apenas pelo
Governo Federal através da Polícia Federal e do CONARE, como, também,
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pela representação do ACNUR. Somam-se aos mesmos uma ampla rede de
entidades da sociedade civil, tais como o Cáritas, a Missão Paz e o Instituto de
Reintegração do Refugiado, que encabeçam a socialização e a construção de
oportunidades para essas pessoas.
REFUGIADOS E A PANDEMIA
Ao decretar o surto de COVID-19 como uma pandemia, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar, a partir de março de 2020, um
conjunto de medidas para evitar a mobilidade humana. Dentre elas, havia a
restrição de passageiros provindos de regiões de risco, medidas sanitárias compulsórias e suspensão da emissão de vistos. Contrariamente à tendência da
Globalização, passamos a assistir à redução drástica dos fluxos humanos. Desde
então, imigrantes e refugiados passaram a ser vistos com maior rejeição, uma
vez que foram tomados como potenciais transmissores da doença e serviram de
motivo para justificar as políticas mais restritivas. Em casos mais extremistas,
assumiram a condição de verdadeiras ameaças à segurança nacional, dando
ensejo ao recrudescimento xenófobo.
Em março de 2020, o Governo Federal adotou uma portaria ministerial que
restringia a entrada de estrangeiros provindos de países vizinhos.
No mesmo mês, outra portaria fechou as fronteiras terrestres para o ingresso
de venezuelanos, implicando numa redução drástica desses fluxos. Segundo
os dados do Observatório das Migrações Internacionais (ObMigra), o número
mensal de pedidos de refúgio caiu de 7.000, em dezembro de 2019, para pouco
menos de 1.000 em abril de 2020. Desde então, com novas medidas de contenção
humana entre as fronteiras, o Brasil apresentou queda no número de entradas.
DESCONTRUÇÃO DA IMAGEM E PRECONCEITOS

ARQUIVO PESSOAL

As experiências lançadas pela onda de refugiados haitianos e venezuelanos
enalteceram as facilidades oferecidas pelo Brasil para a acolhida de estrangeiros em situação de vulnerabilidade. Na maior parte, o campo econômico
foi o que apresentou maior absorção desses indivíduos, o que não se nota nas
esferas culturais e sociais.
Ainda que encontrem facilidades para se inserir no mercado de trabalho,
os refugiados permanecem alvo de intolerância, discriminação e acesso dificultado às instâncias públicas. Tendo esse reconhecimento, o primeiro passo
para uma relação mais respeitosa com os refugiados é a desconstrução de sua
imagem ameaçadora ou, até mesmo, preconceituosa. Em seu cotidiano, os brasileiros podem se valer de iniciativas simples, como se dispor a traduzir uma
informação ou, ainda, possibilitar o contato entre os refugiados e as organizações de acolhida, cumprindo um importante papel de agente catalizado.

ALAN CAMARGO é especialista em Relações Internacionais do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).
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PRÁTICA JURÍDICA

O relatório conclusivo (ou de
finalização) de investigação
policial pelo delegado de polícia
no procedimento policial e seu
valor informativo e probatório
para a persecução penal
POR

Joaquim Leitão Júnior e Tristão Antonio Borborema de Carvalho

“

A Autoridade Policial edifica pontes, liames e vínculos entre referidas atitudes, dando não só conformação
e uniformidade, mas de sua máxima experiência, deflui
conclusões.

”

DIVULGAÇÃO

A força probante e informativa do relatório policial de
finalização investigativa da autoridade policial no inquérito policial e autos apuratórios de ato infracional
que deve ter as impressões (juízos de valores) do aludido agente de segurança pública

N

ão existe absolutamente nada de referencial teórico publicado sobre a temática em sites especializados de doutrina policial, versando acerca do relatório conclusivo (ou
de finalização) de investigação policial pelo delegado de
polícia no procedimento policial e seu valor informativo e probatório
para a persecução penal.
Fato é que apesar da doutrina conservadora ter desprezado o valor
informativo e probatório do relatório e do próprio inquérito policial
ao longo da história – quando em regra as ações penais em sua grande
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maioria esmagadora têm suporte no inquérito policial –, agora se tem a oportunidade de descer as minucias e solapar as falácias propaladas pela doutrina
classista. Certamente esta doutrina conservadora era movida por interesses
classistas de desprezar a importância das investigações policiais no sistema
acusatório, ignorando mormente as premissas basilares do sistema acusatório
quando cada instituição deve atuar dentro do seu quadro exclusivo de atribuições nitidamente separadas pela Constituição Federal, como investigar, acusar,
julgar e defender, sob pena de violar a paridade das armas.
Ou seja, por maior que seja a latitude hermenêutica que estamos dispostos
a nos autoconceder, é preciso dar rotatividade ao olhar para analisar o instituto sobre vários ângulos – denotando que concepções maciças podem ser
flexibilizadas. Poucas “verdades absolutas” resistem a uma honesta guinada
de pescoço proporcionando vislumbrar a real roupagem conferida ao relatório
policial sem ignorar sua potencialidade e funcionalidade. Cumpre-nos vocalizar a outra vertente, por entendermos que não é dado ao exegeta remodelar
fatos a seu capricho.
Nesse norte, o tema atinente à força probante e informativa do relatório
final do inquérito policial e autos apuratórios de ato infracional merece um
recorte mais aprofundado, lembrando que o relatório conclusivo (ou de finalização) de investigação policial sintetiza de forma retrospectiva os fatos (objetos
de investigação) e todos os acontecimentos ocorridos no trajeto investigativo.
Afinal, qual a sua força probante e informativa?
Advertimos que, antes de responder a tais provocações, mister visitar conceitos e dispositivos legais.
O art. 10, §1º, do Código de Processo Penal preconiza que “autoridade
fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz
competente”:
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver
sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta
hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará
autos ao juiz competente.

Da redação do art. 10, § 1º, do Código de Processo Penal identifica-se um
vocábulo nuclear desta discussão, qual seja, “minucioso” relatório (relatório
este de conclusão/finalização de investigação policial). O vocábulo minucioso vem exprimir de significado cheio de detalhes, dos mínimos pormenores
(diz-se de trabalho, descrição, quadro etc.); circunstanciado, pormenorizado,
detalhado; que se esforça para não excluir nenhum detalhe no que faz (diz-se
de indivíduo); detalhista.
Ainda a reboque, mister buscarmos os conceitos de “valor”, “prova” e “elementos informativos”.
Assim, extrai-se do léxico que a expressão “valor” traduz identidade com
as seguintes locuções: aquilo que “pode ser útil”, tenha “prestígio, qualidade, a
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relevância e importância de”; “mérito”. Ainda, sem seu sentido jurídico, representa a “capacidade de ação jurídica que tem de produzir determinados resultados” (dicio.com.br).
Noutro quadro de análise, as “provas” tecnicamente falando segundo a
doutrina e jurisprudência majoritária, são aquelas produzidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa. Inclui-se também as provas irrepetíveis1, cautelares e antecipadas que podem ser produzidas inclusive no âmbito do inquérito policial, ainda que ratificadas em juízo.
Sobre o conceito de prova e elementos de informação (ou “elementos
informativos”), RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ensina que:
“[...] A palavra prova só pode ser usada para referir aos elementos de convicção
produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a
necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda
que diferido) e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira
condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova”. Por outro lado, elementos
de informação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem a necessária participação dialética das partes (LIMA, 2014, p. 550) [grifos nossos].

Já nos dizeres de NOBERTO AVENA
“[...] logo, é intuitivo que, embora não tenha o legislador proibido a utilização de elementos angariados na fase investigativa, determinou que a regra
deverá ser a de que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário fundamentemse na prova produzida perante o contraditório judicial, ressalvando-se desta
exigência tão somente as provas cautelares, realizadas antecipadamente e
não sujeitas à repetição (v.g., exame de corpo de delito, diligências de busca e
apreensão e interceptações telefônicas realizadas na fase do inquérito policial)”
(AVENA, 2015, p. 32).

Calcado neste ponto, temos a conclusão lógica e inarredável de que a distinção entre elementos de informação (elementos informativos) e prova se dá
no exato momento em que elas são produzidas em regra, trazendo as consequências na carga do valor probatório que possuem.
Ademais, temos o consenso de que durante o curso do Inquérito Policial
pode se dar a produção de provas irrepetíveis (não repetíveis), antecipadas e
cautelares, que integrarão o contraditório diferido, ulterior ou postergado, ou
seja, que o contraditório e a ampla defesa serão exercidos em outro momento
posterior – que não aquele em que é produzida, ordinariamente.
De outro lado, também é ponto consensual que o elemento informativo
advém na fase pré-processual (investigativa), e sua produção se dá sem o crivo
do contraditório e ampla defesa, já que o inquérito policial seria inquisitivo
(inquisitoriedade mitigada, devido às alterações dadas pela Lei Federal nº
13.245/162 e pela Lei 13.964/20193 – Pacote Anticrime).
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Dando sequência, o Código de Processo Penal estabelece que os elementos
informativos não seriam suficientes para sustentar uma possível condenação:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Em verdade, estes elementos informativos prestariam numa cognição
moderada (descaracterizando uma cognição sumária, de um extremo, e sem
ser uma cognição exauriente em outro) para a decretação de medidas cautelares e para a formação da opinio delicti. Ademais, servem também para que
conjugados com as provas sob o contraditório e ampla defesa sirvam para condenação - ou absolvição, lembrando a bidirecionalidade do inquérito policial.
Noutro quadrante, a prova propriamente dita, na sua vertente de se provar
algum fato, é aquela produzida na fase judicial, sob o crivo dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Referida prova sob o rígido
aspecto técnico possuiria amplo valor probatório.
Daí, antolha-se cogente conclusão de que o correr do inquérito policial
implica iluminar os calcanhares de vidro do criminoso (perseguir a prova e
elemento informativo), com um itinerário que assegure o sucesso apuratório.
Assim, cada passo deve ser precedido de uma ponderação (por que foi eleita
aquela pesquisa? O que se pretende com ela?). Nesse sentir, não podemos
olvidar que ao contrário do propalado pela doutrina clássica, é no inquérito
policial que se tem a maior possibilidade do aspecto da oportunidade e conveniência de levantar as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas ao redor
da infração penal e do seu responsável.
Deste modo, parece afrontar a intelecção a máxima que veda ao Delegado
estabelecer um juízo de valor no seu relatório final. Com efeito, se a formalização
de seu desfecho condensa todas as diligências materializadas e se escuda na
eleição e no resultado de cada uma delas, pode-se inferir que a sua epítome,
muito mais que uma resenha, é um testemunho do dominus investigatio sobre
o material ali produzido e seus consectários. Assim como já discorremos em
artigo sobre o nível de cognição horizontal e vertical do delegado de polícia
em suas deliberações em flagrante delito, com maior razão no relatório final
conclusivo de investigação policial, o Delegado de Polícia pode e deve reconhecer dentro daquele limite discorrido da manifesta ou da alta probabilidade
de ocorrência dos institutos abaixo4:
• excludente de antijuridicidade ou de ilicitude
• excludente de culpabilidade
• erro de proibição e erro de tipo
• desistência voluntária (ponte de ouro), arrependimento eficaz (ponte
de ouro ou resipiscência), arrependimento posterior (ponte de prata), crime
impossível, crimes continuados, delitos em concurso de crimes materiais e
formais, crimes qualificados, crimes majorados/circunstanciados, crimes com
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causa de aumento de pena, com causa de diminuição de pena, tipicidade conglobante, tipicidade material, entre outras matérias de direito.
Conquanto a doutrina clássica/tradicional/conservadora insista no argumento de que não caberia ao Delegado de Polícia enfrentar estas matérias,
ousamos divergir.
Não há motivo justificável para apartar do Delegado de Polícia a cognição
de horizontal, acerca da desistência voluntária (ponte de ouro), arrependimento
eficaz5 (ponte de ouro ou resipiscência), arrependimento posterior(ponte de
prata), crime impossível, crimes continuados, delitos em concurso de crimes
materiais e formais, crimes qualificados, crimes majorados/circunstanciados,
crimes com causa de aumento de pena, com causa de diminuição de pena,
tipicidade conglobante, tipicidade material, entre outras matérias de direito
no relatório policial conclusivo, já que são matérias que diretamente ou indiretamente afetam o “jus libertatis” do investigado e estão dentro do feixe de
atuação do Delegado de Polícia.
Notadamente, a carreira de Delegado de Polícia é reconhecida como jurídica pela Lei Federal nº 12.830/2013 e é ao mesmo tempo operador do Direito.
Não faz sentido alijar do rol de matérias de sua atuação, assuntos umbilicalmente ligados à sua atuação e que implicam reflexos diretos e indiretos no
direito à liberdade, em que a autoridade policial deve ser o primeiro garantidor
das garantias e liberdades fundamentais. A par disto, o magistrado penalista
GUILHERME DE SOUZA NUCCI assevera que:
O delegado de polícia é o primeiro juiz do fato típico, sendo Bacharel em
Direito, concursado, tem perfeita autonomia para deixar de lavrar a prisão em
flagrante se constatar a insignificância do fato, ou, se já deu início a lavratura do
auto, pode deixar de recolher ao cárcere o detido. Lavra a ocorrência, enviado ao
juiz e ao Ministério Público para avaliação final, acerca da existência - ou não - da
tipicidade (NUCCI, 2015, p. 545).

A lição moderna dos delegados de polícia FRANCISCO SANNINI e HENRIQUE HOFFMANN lecionam que não há diferença entre o status das confecções jurídicas dos operadores do Direito, que possuem igual formação jurídica:
[...] não há diferença entre o status das confecções jurídicas dos operadores do
direito, que possuem igual formação jurídica, sendo elas manifestadas no mesmo
patamar e apenas em momentos distintos” (...). Tal entendimento[deixar de lavrar
auto de prisão em flagrante em caso da presença de causa excludente de ilicitude] respeita a Constituição Federal, já que soa ilógico o delegado de polícia confirmar a prisão flagrante de uma pessoa que agiu, por exemplo, em legítima defesa,
partindo-se do princípio que sua conduta é causa de absolvição (artigo 386, VI, do
CPP), Devendo-se aplicar, aqui, a mesma regra da homogeneidade vista allures,
ou seja, sabendo-se que é provável que o acusado sequer será condenado, não há
razão para ratificar sua prisão em flagrante e manter sua segregação cautelar. E não
custa lembrar que a autoridade policial possui formação superior obrigatória em
Direito (artigo 2º da lei 12830/2013), tendo toda a aptidão e conhecimento para
valorar a situação jurídica concreta (ARAÚJO; COSTA, 2020, p. 753).
76

REVISTA PRÁTICA FORENSE - Nº 57 - SETEMBRO/2021

Com isto sustentamos que caberá legitimamente e legalmente ao Delegado
de Polícia em sede de relatório conclusivo de investigação policial promover
a cognição de horizontal, respeito da desistência voluntária (ponte de ouro),
arrependimento eficaz (ponte de ouro ou resipiscência), arrependimento
posterior(ponte de prata), crime impossível, crimes continuados, delitos em
concurso de crimes materiais e formais, crimes qualificados, crimes majorados/circunstanciados, crimes com causa de aumento de pena, com causa de
diminuição de pena, tipicidade conglobante, tipicidade material, entre outras
matérias de direito.
Além de um catálogo de evidências documentadas, há uma discricionariedade de eleição de métodos e raciocínio investigativo subjacentes. Por que
referida perícia? Quais os motivos da audição de determinada testemunha?
Por que razão apreender determinado objeto (ou deixar de apreendê-lo)? Por
que se decidiu pela acareação? Quais as razões de indiciar suspeitos em função
de testemunhos anteriores contraditórios – os quais ora abona e ora rechaça a
tese de autoria? Por que uma inquirição prepondera sobre outra?
A discricionariedade (marca indelével do inquérito policial) não é um
traço que deva passar despercebido. Mais que um rígido rito, a sorte de cada
investigação repousa em análise casuística. A cada fato, partindo de dados
conhecidos (ex: localização do corpo crivado a balas), tenciona-se chegar ao
desconhecido (quem detonou o revólver contra a vítima). Nesse tablado, temos
que o Delegado descortina um leque de hipóteses e estabelece de que maneira
elas podem ser confirmadas ou descartadas. Para tanto elege, pela sua máxima
experiência, diligências legais a serem materializadas, a seu talante, e dentro
do “cardápio” legal conferido pelo ordenamento jurídico.
Isso se chama encadeamento. Quando se pavimenta uma investigação,
há passos que não são estanques. A Autoridade Policial edifica pontes, liames
e vínculos entre referidas atitudes, dando não só conformação e uniformidade, mas de sua máxima experiência, deflui conclusões. Nas palavras de
ADRIANO SOUZA COSTA e LAUDELINA INÁCIO DA SILVA, “o relatório é
um grande instrumento facilitador no que tange à cadeia de custódia das
informações da investigação policial, levando em conta que elas cheguem
de forma mais concatenada e ordenada ao titular da ação penal”. (COSTA;
SILVA, 2016. p. 341).
Ora, a resposta para as interpelações acima apontadas é calcada inevitavelmente em ponderações e indisfarçavelmente carreada de valores.
Não por outra razão, doutrinadores vocacionados e experientes nessa
seara da investigação criminal caminham nesse sentido. A investigação tem
início (notícia-crime), meio (eleição de fontes de prova e sua produção) e fim
(o desfecho, com impressões sobre o produto instrutório angariado). Sob esse
prisma, citamos MÁRCIO ALBERTO GOMES DA SILVA:
“não se trata de simples descrição dos atos praticados no curso do feito. A
carreira de Delegado de Polícia é jurídica e isso impõe que ele desça a minúcias
na análise do crime (...) posicionando-se de forma expressa acerca dos elementos
informativos e das provas por ele coligidas, fundamentando o ato de indiciamento
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(...) ou as razões que o levaram a não indiciar o suspeito/investigado (...). ilógico
que o delegado de polícia leve a efeito atos como representações (objetivando
interceptações telefônicas, busca e apreensão e prisão, por exemplo), ouça pessoas, requeste perícias e, por fim, não possa se manifestar juridicamente acerca do
cabedal probante por ele produzido” (GOMES SILVA, 2021. p. 130).

A esse propósito, complementando a brilhante exposição, alçamos a linha
argumentativa de AMINTAS VIDAL GOMES:
“O inquérito – já foi dito – não é instrumento de acusação, mas meio de
apurar a verdade. Por isso mesmo, o relatório, narrativa honesta e singela do que
houver sido esclarecido, não pode assumir foros de denúncia (...) será por vezes
conveniente mostrar no relatório, a trilha seguida nas investigações, citando-se os
recursos usados na consecução das provas. Poderá também ser apreciada a atitude
do indiciado no correr do inquérito, cabendo ainda salientar as testemunhas que
depuseram com mais segurança ou isenção na opinião da autoridade processante”.
(GOMES, 2015, p. 569).

Ao ilustrar seu pensamento, o autor epigrafado aponta os motivos pelos
quais, não raras vezes, o Delegado é convocado como testemunha pelo Parquet, em especial em casos de Sessões Plenárias do Tribunal do Júri, para
relatar suas investigações. Ali poderão ser expressas suas impressões e seu
juízo – abonatório ou de reproche, sobre cada fonte de prova. Também nesse
cenário, a Autoridade Policial desenha as contradições ou coerências da produção de cada uma delas. Exemplo: entende que a testemunha foi lacônica,
demonstrava medo e receio, na exegese do teor de seu relato.
E nem se invoque o traço marcante do relato testemunhal é a objetividade, cuja demonstração cinge-se apenas aos que seus sentidos capturaram
do palco sob análise. O artigo 213 do CPP, franqueia ao depoente manifestar
suas impressões pessoais quando inseparáveis da narrativa do fato. Referido
liame – raciocínio e exegese do pervagar apuratório – é a essência do seu relato.
Tanto que o STF (HC 87662, Rel. Min. Carlos Brito, j. 5/9/2006) valida,
enquanto instrumento de prova, depoimento em juízo da Autoridade Policial
que presidiu o inquérito policial ou que tenha presenciado o momento do flagrante, não implicando imediata suspeição.
Assim, mais uma vez se reforça o caráter valorativo, pois se todas as diligências já se encontram materializadas nos autos, o que se busca nesse tipo
de audiência é justamente conferir qual peso o Delegado, em contato direto
com a produção de cada fase da instrução preliminar, empresta ao caderno
apuratório. Ou seja, quais seus vetores. Somente quem tem intimidade com
a ocorrência pode traduzir impressões subjacentes a elas e melhor delinear o
quadro de tudo quanto se apurou. Sabe atalhos e meandros de um labirinto
que, juntamente com sua esquipe, planificou.
Neste lastro, EUGÊNIO DE OLIVEIRA PACCELI admite um juízo “acerca
do fatos e do direito a eles aplicável, isto é, a respeito de eventual ocorrência
de prescrição ou de qualquer outra causa extintiva de punibilidade, bem como
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acerca da suficiência ou insuficiência da prova, da existência ou inexistência
do crime” (PACELLI, 2007, p. 43).
Sob tal métrica, outro ponto a se destacar é a possibilidade de o Delegado
de Polícia elaborar o relatório final oralmente, usando recursos tecnológicos
audiovisuais.
Com efeito, os inquéritos policiais digitais proporcionam que vídeos sejam
inseridos nos procedimentos informatizados, em especial o relato de vítimas,
testemunhas e indiciados. No Estado do Paraná, o programa PPJ-e (Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico) possibilita a gravação, em tempo real
por recursos audiovisuais (inclusive mediante videoconferência), de todas as
oitivas realizadas no inquérito policial (sem redução a termo). Referida plataforma comunica-se com o sistema forense, de modo que, tão logo produzidas,
sejam inseridas no programa PROJUDI (de responsabilidade do Poder Judiciário paranaense) e acessadas por juízes, promotores e advogados.
Desse modo, ilustramos que nada impede que o Delegado se direcione até
a cena do crime e, ali, grave seu relatório (total ou parcialmente), conferindo
dinamismo e fidelidade. Além disso, proporciona a análise espacial do que
anuncia, ao historiar os fatos. O fenômeno ganha contornos revolucionários e
adequa à finalidade precípua do procedimento, ou seja, reconstruir o fato criminoso e suas circunstâncias, apreciando os elementos que foram carreados.
À guisa de ilustração, o relatório gravado pode demonstrar o porquê determinado testemunho demonstra ser débil frente a outro, suas incongruências,
cotejando com o palco da ocorrência e filmando à medida que narra. Pode
apontar onde foram coletadas as fontes de prova (ex: indicar a localização da
câmera de segurança pela qual imagens da cena do crime foram gravadas). Isso
enriquece, prestigia e empresta valor probatório ao relatório de inquérito policial. Confere minúcias cuja letra fria estampada em papéis jamais teria o condão
de evidenciar de forma tão transparente o apurado. Deposita, ali, o Delegado
-, como timoneiro do feito- , suas impressões umbilicalmente ligadas a tudo
que foi produzido, ou seja, são juízos indissociáveis do que ali foi apurado.
O expediente gravado guarda coerência com o estatuído no artigo 405, parágrafo único, do CPP (por interpretação extensiva – artigo 3° do mesmo diploma):
§ 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação
magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada
a obter maior fidelidade das informações. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

DA COGNIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO DELEGADO DE POLÍCIA EM
SEDE DE COGNIÇÃO MODERADA OU EXAURIENTE EM SUA DIAGNOSE
DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO POLICIAL E EXERCIDO
NO RELATÓRIO POLICIAL DE FINALIZAÇÃO INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL
Sem dúvidas, o delegado de polícia emprega durante a tramitação do procedimento policial e exerce no relatório policial de finalização investigativa
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da autoridade policial a cognição moderada (aquela que não exaure todas as
nuances) ou exauriente (aquela que se esgota todas as linhas de investigações
possíveis) em sua diagnose.
O delegado de polícia HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO
nos ensina sobre o “juízo de prognose” e “juízo de diagnose” que estariam em
nosso sentir no campo da cognição:
Para tanto, a autoridade de polícia judiciária faz ao longo da apuração criminal
dois juízos, a saber, prognóstico e diagnóstico, o primeiro no início e durante a investigação policial, e o segundo ao final do inquérito policial, sendo ambos exclusivos.
No início e no curso do procedimento policial, com a existência de poucos
ou inexistentes vestígios, ao decidir por uma ou outra diligência, o delegado de
polícia formula um juízo de prognose. Com base nos parcos dados até então disponíveis, opta pelas medidas investigativas mais aptas a descortinar o evento
delitivo, tanto em sua materialidade quanto autoria. Um leque de diligências se
abre à autoridade policial, que pode adotar uma ou outra conforme sua percepção
quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, o que evidencia
seu protagonismo na gênese dos elementos de convicção. Trata-se de um olhar
para frente, em busca de um objetivo, qual seja, a procura pela verdade possível
ou probabilidade qualificada.
Sendo a presidência do inquérito exclusiva da autoridade de polícia judiciária,
que age com isenção e imparcialidade e sem hierarquia em relação aos demais
atores jurídicos, não fica sujeita a interferências externas na escolha do iter investigativo a ser percorrido. A condução do inquérito policial pelo delegado de polícia:
Pressupõe a direção, o exercício de toda a atividade investigatória desenvolvida
no decurso do inquérito policial, o que implica a inadmissibilidade de interferências
internas, dentro do próprio órgão da polícia judiciária, ou externas, provenientes de
demais participantes da persecução penal, impedindo-os de se imiscuir na esfera
decisória do delegado de polícia. (...) No curso do inquérito policial, compreendido
entre a portaria de instauração e a confecção do relatório final, cabe unicamente ao
delegado de polícia decidir sobre a diligência investigatória empregada, momento
adequado para execução, técnicas de inteligência necessárias e teses jurídicas que
se mostrarão úteis para a apuração dos fatos.
Nem mesmo o Ministério Público pode interferir no juízo de prognose. Na
fase anterior à instauração da investigação criminal e durante o seu curso, o parquet desempenha sua função fiscalizatória, exercendo estritamente um controle
de legalidade em todo o desenrolar da fase inquisitorial. Trata-se de atividade de
caráter vinculado, sendo-lhe vedada a invasão na discricionariedade de escolha do
caminho apuratório conferida à autoridade policial, sob pena de indireta assunção
da presidência do inquérito policial.
Portanto, até o encerramento da investigação policial, notam-se atuações bem
definidas do Ministério Público (caráter fiscalizador e vinculado) e da polícia judiciária (caráter investigador e discricionário). A fase posterior ao encerramento do
inquérito policial, entre a confecção do relatório e a propositura da denúncia, é o
momento adequado para o Ministério Público requisitar diligências investigatórias,
desde que imprescindíveis para a denúncia (artigo 16 do CPP). Essa interpretação
80

REVISTA PRÁTICA FORENSE - Nº 57 - SETEMBRO/2021

sistemática da legislação, sob a lente constitucional, resguarda a função preservadora do inquérito policial, impedindo uma visão monocular que hipertrofie a
acusação e desprestigie a defesa.
Portanto, o juízo de prognose na escolha da marcha procedimental e o juízo
de diagnose na decisão de indiciamento formam o núcleo cognitivo por meio do
qual o delegado de polícia busca ultrapassar a barreira epistemológica que oculta
a verdade para além da dúvida razoável (CASTRO, 2016, p. 1) [destaques nossos].

Em outras palavras o delegado de polícia HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO nos explica sobre o “juízo de prognose” e “juízo de diagnose” que:
[...] Já o segundo diagnóstico (diagnose) é implementado ao final do inquérito
policial quando da análise de todos os elementos informativos colhidos na investigação,
sendo ambos exclusivos da atividade persecutória. Diga-se de passagem, que o juízo
de diagnose se dá na deliberação pelo indiciamento - formando o núcleo cognitivo por
meio do qual o delegado de polícia busca ultrapassar a barreira epistemológica que
oculta a verdade para além da dúvida razoável. (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos
cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 39; STF, AP 470, rel. min.
Joaquim Barbosa, DJ 17/12/2012). Assim, ao final do procedimento policial, “tendo
em mãos os elementos informativos e probatórios amealhados como resultado das
investigações desenvolvidas, a autoridade de polícia judiciária faz um juízo de diagnose. Cuida-se de um lançar de olhos para trás, a fim de se decidir pela existência ou
não de informações e provas acerca da materialidade e autoria delitivas” (CASTRO,
2016, p. 1) [destaques nossos].

DA COGNIÇÃO DE PROGNOSE (SUMÁRIA/EFÊMERA/SUPERFICIAL) E COGNIÇÃO MODERADA/COGNIÇÃO EXAURIENTE (DIAGNOSE) EXERCIDO NO
RELATÓRIO POLICIAL DE FINALIZAÇÃO INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE
POLICIAL NAS FACETAS DA COGNIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
Já tivemos oportunidade de abordar a cognição vertical e horizontal no
campo das deliberações pelo Delegado de Polícia em sede de prisão flagrancial.
Não podemos olvidar que a cognição de prognose (sumária/efêmera/
superficial) também é exercida no nascimento do Inquérito Policial, através
de Portaria ou Auto de Prisão em Flagrante Delito, que dão início ao Inquérito Policial quando o delegado de polícia analisando o acervo diminuto – na
maioria das vezes e sem profundidade fática pela própria forma de estar iniciando ali – encampa dentro da cognição vertical (elementos probatórios e
informativos fáticos) e horizontal (matérias de direito) avaliar os indícios de
autoria, materialidade delitiva, circunstâncias e justa causa para instaurar o
procedimento policial na fase inicial, o que, em momento posterior, pode se
demonstrar o contrário (não se ter nada daquilo que “ab initio” se visualizava:
indícios de autoria, materialidade delitiva, circunstâncias e justa causa) ou
de maneira diversa com variações (a autoria recai em outra pessoa ou várias
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pessoas; o crime foi outro; etc). Em outras palavras, há naturais mutações de
teses e hipóteses que emergem durante o correr investigatório.
De outro lado, a cognição moderada como regra, no procedimento policial que não é uma cognição superficial ou cognição exauriente (diagnose) [a
cognição a ser idealizada no mundo ideal] se dá após a devida investigação
policial, exercida no relatório policial de finalização investigativa da autoridade
policial nas facetas da cognição vertical e horizontal, na qual o delegado de
polícia encampa dentro da cognição vertical (elementos probatórios e informativos fáticos) e horizontal (matérias de direito) o exame também a existência
e manutenção dos indícios de autoria, materialidade delitiva, circunstâncias
e justa causa para apontar o desfecho do procedimento policial na fase final,
o que lá na frente pode se demonstrar o contrário. Aqui surge para o delegado
de polícia várias situações como: indiciamento, não indiciamento, sugestão
de arquivamento por inúmeros argumentos etc.
O DELEGADO DE POLÍCIA DEVE FAZER JUÍZO DE VALOR NO RELATÓRIO
POLICIAL DE FINALIZAÇÃO INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL,
À VISTA DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, MORMENTE EM RELAÇÃO
A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 12.830/2013
A propósito das discussões, confiram-se as disposições insertas no art. 2º,
§§ 1º e 6º, todos da Lei nº 12.830/2013:
“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de
Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da
materialidade e da autoria das infrações penais.
[...]
§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria,
materialidade e suas circunstâncias”.

Por isso, o Delegado de Polícia deve fazer juízo de valor no relatório policial
de finalização investigativa, frente ao ordenamento jurídico pátrio, mormente
em relação a vigência da Lei Federal nº 12.830/2013 que impõe esta tarefa por
ato fundamentado da análise técnico-jurídico do fato, já que inevitavelmente
a Autoridade Policial deverá enfrentar dentro do acervo probatório e informativo, se estão presentes os indícios de autoria, materialidade delitiva e circunstâncias para fins de indiciamento ou não.
Aliás, não existem palavras inúteis no texto da lei, e quando o legislador
ordinário federal estampou essa previsão do Delegado de Polícia por “ato
fundamentado da análise técnico-jurídico do fato” (art. 2º, § 6º), levou a obrigatoriedade do enfrentamento motivadamente dos fatos postos obtidos no
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curso da investigação, reclamando a análise e apontamentos da Autoridade
Policial se estariam presentes os indícios de autoria, materialidade delitiva e
circunstâncias para fins de indiciamento ou não, dentro do acervo probatório
e informativo.
DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER DEMONSTRADOS (OU NÃO SE FOR O CASO DE NÃO
INDICIAMENTO OU IMPUTAÇÃO) NO RELATÓRIO POLICIAL CONCLUSIVO
DE INVESTIGAÇÃO
Com a nova Lei nº 12.830/2013, que veio disciplinar sobre as investigações
presididas pelo Delegado de Polícia, conferiu expressamente a possibilidade
deste em tecer comentários sobre a autoria e materialidade delitiva e sobre o
indiciamento, fatos estes que já eram possíveis diante da finalidade do inquérito policial (art. 4º, do CPP) ou do auto apuratório de ato infracional.
A propósito das discussões, confiram-se as disposições insertas no art. 2º,
§§ 1º e 6º, todos da Lei nº 12.830/2013:
“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de
Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da
materialidade e da autoria das infrações penais.
[...]
§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria,
materialidade e suas circunstâncias”.

Assim, eis as considerações pertinentes doravante em relação à autoria,
materialidade delitiva e suas circunstâncias.
Os indícios de autoria e materialidade delitiva estão presentes nas circunstâncias investigadas. Neste sentido, consoante o Código de Processo Penal,
indícios são:
“CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - TÍTULO VII
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
CPP, CAPÍTULO X - DOS INDÍCIOS
Art. 239 - Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra
ou outras circunstâncias”.
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Sobre o indício, importante a preleção de HÉLIO TORNAGHI:
“Enquanto que, relativamente à existência do crime, o Código exige prova
(querendo significar prova cabal), no que se refere à autoria, ele se contenta com
indícios, isto é, meros sinais. Se houver maiores provas, tanto melhor; mas a lei não
as exige” (Curso de Processo Penal, 2/85, Saraiva, 1983).

VINCENZO MANZINI, ainda sobre indício, em seu “Tratado de Derecho
Procesal Penal”, afirma que o:
“Indício é um fato ou circunstância certa, da qual se pode tirar, por indução
lógica, uma conclusão acerca da subsistência ou insubsistência de um fato a provar.
Este conceito foi determinado na obra citada onde Código de Processo Penal a
adotou, simplificando o conceito, como fato ou circunstância conhecida e provada
que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outras circunstâncias ou fatos.”

JULIO FABBRINI MIRABETE, sobre indícios, em seu comentário ao Código
de Processo Penal, simplifica ainda mais dizendo que “indícios são a representação do fato a ser provado através da construção lógica, a qual revela um
outro fato ou circunstância.” (Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed.,
Atlas, 2003, p. 803).
Por sua vez, sobre a materialidade delitiva, o grande professor VICENTE
GRECO FILHO pondera que:
“Prova do fato significa convicção da existência da materialidade da infração.
Em princípio, em se tratando de infração que deixou vestígios, a presença do exame
de corpo de delito. [...] outros elementos probatórios dão a certeza da ocorrência
do fato”. (Greco Filho, Vicente. Manual de processo penal / Vicente Greco Filho. – 9.
ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012 p. 287).

A junção dos indícios de autoria e materialidade delitiva permitem o ato
de indiciamento. Sobre o indiciamento, o professor, RENATO BRASILEIRO DE
LIMA, conceitua o apontado instituto como:
“O indiciamento é o ato resultante das investigações policiais por meio do qual
alguém é apontado como provável autor de um fato delituoso. Cuida-se, pois, de
ato privativo do Delegado de Polícia que, para tanto, deverá fundamentar-se em
elementos de informação que ministrem certeza quanto à materialidade e indícios
razoáveis de autoria. Portanto, se a atribuição para efetuar o indiciamento é privativa
da autoridade policial (Lei n° 12.830/13, art. 2°, § 6°), não se afigura possível que o juiz,
o Ministério Público ou uma Comissão Parlamentar de Inquérito requisitem ao delegado de polícia o indiciamento de determinada pessoa6” (BRASILEIRO, 2015, p. 146).

Portanto, inegavelmente num relatório policial conclusivo de investigação, os indícios de autoria e materialidade delitiva e circunstâncias deverão
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ser demonstrados (ou não se for o caso de não indiciamento ou imputação) e
havendo, por exemplo provas citadas com exposições ou elementos informativos no corpo do relatório, inegavelmente este relatório trará em si uma carga
probatória ou informativa, a depender da circunstância.
DA TIPIFICAÇÃO PENAL (INFRACIONAL) DA(S) SUPOSTA(S) CONDUTA(S)
EM SEDE DE RELATÓRIO CONCLUSIVO (OU DE FINALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL)
A Lei nº 12.830/2013, restou claro que o ato de indiciamento é ato privativo
do Delegado de Polícia de carreira, logo, para o indiciamento é necessário o
mínimo de motivação, ainda que de maneira sucinta e apoiado as premissas
fáticas do próprio relatório, sem necessário esgotamento, mesmo porque não
é essa a ideia e nem a finalidade do relatório.
O Manual de Polícia Judiciária em seu ensinamento aborda como possível
a Autoridade Policial inserir opiniões ou impressões pessoais, assim como
obras doutrinárias e jurisprudenciais, mesmo porque o indiciamento exige
fundamentação e apontamentos. A propósito confira:
“(...) o relatório, peça técnica com forte conteúdo subjetivo, nada impedindo
que nele sejam inseridos opiniões ou impressões pessoais, doutrinárias é até jurisprudenciais, determinando o juízo de valor da autoridade policial e que servem para
indicar as razões do seu convencimento sobre o término do inquérito policial”
(Manual de Polícia Judiciária. 6. ed. 2012. p. 59).

Neste pensar, não se pode vedar ao delegado de polícia avaliar os elementos
probatórios e informativos angariados com as suas impressões (juízos) e para
tipificações dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com indiciamento ou não da pessoa investigada.
Com isto num relatório policial conclusivo de investigação, os indícios de
autoria e materialidade delitiva e circunstâncias com a tipificação penal deverão
ser demonstrados (ou não se for o caso de não indiciamento ou imputação) e
havendo, por exemplo provas citadas com exposições ou elementos informativos no corpo do relatório, indiscutivelmente este relatório trará em si uma
carga probatória ou informativa, a depender da circunstância.
Em reforço a nossa argumentação do que já foi dito em linhas passadas,
calha registrar que não existem palavras inúteis no texto da lei, e quando
o legislador ordinário federal fez esta previsão do Delegado de Polícia por
“ato fundamentado da análise técnico-jurídico do fato” (art. 2º, § 6º), levou a
obrigatoriedade do enfrentamento de forma motivada dos elementos postos
colhidos no curso da investigação, reclamando a análise e apontamentos da
Autoridade Policial se estariam presentes os indícios de autoria, materialidade
delitiva e circunstâncias para fins de indiciamento ou não, dentro do acervo
probatório e informativo.
Portanto, qualquer tentativa de alijar este alcance de atuação7 do Delegado
de Polícia deve ser repelida, pois não é dado ao intérprete restringir aquilo que
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o legislador ordinário conferiu por lei a este agente público no exercício do seu
múnus. Aliás, não faz sentido obstruir o delegado de polícia que tem a dominus
investigatio para atuar com isenção, imparcialidade e dentro da bidirecionalidade que se presta o inquérito policial na visão contemporânea – que deve
ser desgarrada da doutrina clássica e conservadora classista.
DA INSERÇÃO NO CORPO DO RELATÓRIO POLICIAL CONCLUSIVO (OU DE
FINALIZAÇÃO) DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL PELO DELEGADO DE POLÍCIA
DE PROVAS, VÍDEOS, E ELEMENTOS INFORMATIVOS
Não raras vezes, zelosos delegados de polícias carreiam para o bojo do
próprio relatório conclusivo provas e elementos informativos.
Deste modo, na circunstância em que há inserção no corpo do relatório
policial conclusivo (ou de finalização) de investigação pelo delegado de polícia
de provas, vídeos, e elementos informativos não há dúvidas da força probante
e informativa do relatório policial de finalização investigativa da autoridade
policial no inquérito policial e autos apuratórios de ato infracional. Neste diapasão, não se pode vedar ao delegado de polícia avaliar os elementos probatórios e informativos angariados com as suas impressões e para tipificações
dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com
indiciamento ou não.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão, temos para nós que é possível prestar valor probatório e
informativos ao relatório conclusivo (ou de finalização) de investigação policial pelo delegado de polícia no procedimento policial na persecução penal,
mormente na circunstância em que há inserção no corpo do relatório policial conclusivo (ou de finalização) de investigação pelo delegado de polícia
de provas, vídeos, e elementos informativos. Nestas situações não há dúvidas
da força probante e informativa do relatório policial de finalização investigativa da autoridade policial no inquérito policial e autos apuratórios de ato
infracional. Neste diapasão, não se pode vedar ao delegado de polícia avaliar
os elementos probatórios e informativos angariados com as suas impressões
e para tipificações dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e
circunstâncias, com indiciamento ou não.
Por fim, os delegados de polícia dentre outros atores da persecução penal
devem entender de uma vez que o relatório conclusivo (ou de finalização) de
investigação policial é de extrema importância e deve ser tratado com seriedade e com zelo.
NOTAS
1 Aquelas provas essencialmente realizadas na fase investigatória que materialmente seria
impossível à reprodução e repetição durante a fase processual da ação penal.
2 Art. 7º, inciso XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:
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“[...]
XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de
nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de
todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração: a) apresentar razões e
quesitos.”
3 “Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da
Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de
fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)
§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que
essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do
investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)”
4 Nesta direção, oportuna faz a citação do delegado de polícia Leonardo Marcondes Machado: “Agora o que deve ficar claro é que existem limites cognitivos entre as fases, ou
melhor, que o grau ficou com emissão da instrução preliminar não pode ser do mesmo
do processo penal (... ) a investigação parte de um juízo de possibilidade para análise de
uma probabilidade delitiva. O processo por sua vez, se inicia tem um juízo limitado de
probabilidade e apenas poder, ao final, redundar em decreto condenatório se restar comprovada a procedência da imputação acusatória em ´um elevado ou elevadíssimo grau
de probabilidade´ (ou certeza relativa). O que também expresso por alguns como “para
além da dúvida razoável”. (MACHADO, 2020, p. 22).
Comugando deste posicionamento, o delegado de polícia, Henrique Hoffmann Monteiro
de Castro, em precisa análise aborda que: “Do estado de inocência decorrem duas regras
básicas:8 (a) a regra probatória segundo a qual a dúvida na persecução criminal milita em
favor do réu (in dubio pro reo), e (b) a regra de tratamento de acordo com a qual a prisão
cautelar configura exceção.
Quanto à regra probatória, grande parte dos estudiosos limita sua incidência após a deflagração do processo penal (depois do recebimento da acusação), a fim de que o magistrado faça, no momento da sentença, a valoração da prova.
Contudo, a valoração da prova ocorre também nos momentos anteriores à sentença, a
saber, instauração ou não do inquérito policial, indiciamento ou não indiciamento, oferecimento da denúncia ou requerimento de arquivamento, e recebimento ou não da
denúncia. E nessas fases costuma-se falar em princípio do in dubio pro societate como
suposta variação da regra probatória penal (...) Embora não se tenha alcançado um consenso quanto ao significado preciso dos standards probatórios, podemos falar em prova
crível, prova preponderante e prova para além de dúvida razoável, para exprimir respectivamente o juízo de possibilidade, juízo de probabilidade e juízo de certeza necessários
nas diferentes fases da persecução criminal (...) (CASTRO, 2019, p. 1).
Em seguida, o delegado Henrique Hoffmann Monteiro de Castro arremata: “O que precisa
ficar claro é que, havendo dúvidas sobre a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, não se deve instaurar o inquérito policial. E se for incerta a presença de
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indícios veementes do crime e de seu autor, o indiciamento e a acusação não devem ser
feitas. A dúvida, portanto, continua beneficiando o imputado, por aplicação do in dubio
pro reo” (CASTRO, 2019, p. 1) [grifos nossos].
6 Vale pontuar que, a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é polêmica, havendo doutrinadores defensores da classificação como (i) causa pessoal de extinção da punibilidade (ex: Zaffaroni), (ii) causa de exclusão da culpabilidade (ex:
Claus Roxin), prevalecendo, porém, na doutrina e jurisprudência pátria a concepção de
que são verdadeiras (iii) causas de exclusão da tipicidade.
7 No sentido de que não cabe ao juiz determinar à autoridade policial o indiciamento formal de investigados: STF, 2ª Turma, HC 115.015/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/08/2013;
STJ, 5ª Turma, RHC 47.984/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, j. 04/11/2014.
8 No prisma de avaliar os elementos probatórios e informativos angariados com as suas
impressões (juízos) e para tipificações dentro da análise dos indícios de autoria, materialidade e circunstâncias, com indiciamento ou não da pessoa investigada.
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COMO DECIDEM OS TRIBUNAIS

Novação do plano de
recuperação não atinge
credores concursais que
optaram por não apresentar
habilitação retardatária?
POR

Renata Oliveira, Carolina Mascarenhas e Nathália Vargas

“

A não inclusão de créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial não poderá tornar tal credor indiferente aos efeitos do plano de recuperação.

”

E

m acórdão publicado recentemente (29.6.2021), oriundo
do Recurso Especial nº 1.851.692/RS, a Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu que o titular de
crédito não arrolado pela recuperanda ou pelo administrador judicial na lista de credores sujeitos à recuperação judicial poderá optar por habilitar ou não seus créditos de forma retardatária,
podendo, caso a decisão seja pela negativa, perseguir seus créditos
em execução individual em face da devedora após o encerramento
da recuperação judicial desta.
No caso, os credores deram início à cumprimento de sentença e
recorreram contra decisão que determinou a retificação do cálculo
dos seus créditos até a data do ajuizamento da recuperação judicial,
para que fosse expedida certidão para habilitação do crédito no juízo
da recuperação judicial. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
manteve o entendimento do juiz singular e a questão foi levada ao
STJ, que ficou com a incumbência de definir “se o crédito que não foi
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incluído no plano de recuperação judicial deve ser obrigatoriamente habilitado, ainda que de forma retardatária, ou se a faculdade de o credor preterido
requerer a posterior retomada da execução individual do seu crédito”, tal como
mencionado no acórdão.
Concluiu a Quarta Turma que o titular de crédito voluntariamente excluído
da recuperação judicial detém a prerrogativa de decidir se irá habilitar ou não
seu crédito e, caso opte por não apresentar habilitação, poderá seguir com a
execução da sentença que consubstanciou seu crédito finda a recuperação. A
princípio, não haveria qualquer irregularidade em tal entendimento, na medida
em que não faria sentido obrigar o credor a habilitar seu crédito, podendo este
cobrar posteriormente seu crédito tal como novado pelo plano de recuperação
judicial. Contudo, o acórdão mencionado em que pese deixar claro que se está
diante de crédito concursal contém uma ressalva que poderá gerar insegurança
jurídica, qual seja: “se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional,
ficando suprimida do plano, não haverá (que) falar em novação, excluindo-se
o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas
vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).”
Quanto ao ponto, em seu voto-vista, a Min. Isabel Gallotti registrou em
seu voto que se o credor optar por aguardar o desfecho da recuperação judicial “terá como benefício a incidência de todos os encargos legais durante o
período, assim como a possibilidade de exigir a totalidade dos valores postulados, benesses que os demais credores habilitados e que se submetem ao
processo de recuperação nem sempre terão.”
Lendo estes votos, vem à mente uma questão: É razoável permitir que os
credores concursais que não foram arrolados poderem seguir com a execução
de seu crédito integral, ou seja, sem a novação prevista no plano de recuperação judicial (PRJ)?
No nosso entendimento, permitir que credores cujo crédito possuem fato
gerador anterior à data do pedido persigam seus créditos originais, ignorando
as disposições do PRJ, ainda que após o término da recuperação judicial, viola
o princípio do “par conditio creditorum”.
Além disso, o novo entendimento também vai de encontro ao já decidido
pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo – que, registre-se, foi tirado
da mesma recuperação judicial do acórdão sob análise, uma das maiores do
país, seja em termos de endividamento, seja em termos de credores-, no intuito
de privilegiar o princípio da igualdade entre credores. No âmbito do Tema
Repetitivo nº 1.051/STJ, que tinha por objetivo fixar entendimento quanto à
interpretação do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, “de modo a definir se a
existência do crédito era determinada pela data de seu fato gerador ou pelo
trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, o STJ considerou que “para
o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
Tal tese com efeitos vinculantes a todas as cortes nacionais apenas consolidou
o entendimento do STJ quanto à data da ocorrência do fato gerador da obrigação ser o marco eleito pelo legislador no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, e não
a data do trânsito em julgado da sentença, no processo de conhecimento.
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Adotar premissa diversa, como a perpetuação do entendimento contido
no acórdão referente ao Recurso Especial nº 1.851.692/RS, implicará esvaziamento do instituto da recuperação judicial, até porque, em regra, as obrigações contidas no plano de obrigação se prolongam muito além da data de seu
encerramento, de modo que os credores que optarem por não habilitar seus
créditos de forma retardatária poderiam, por exemplo, pedir a falência da recuperanda em caso de não pagamento dos valores – integrais e sem qualquer
novação – cobrados em demandas individuais.
Ademais, a previsibilidade em relação ao passivo da companhia é de interesse de todos os envolvidos. O devedor precisa apurar seu passivo para apresentar um plano de recuperação condizente com sua realidade econômica, os
credores precisam avaliar em assembleia geral de credores se as premissas de
soerguimento apresentadas pela recuperanda são plausíveis e se, em consequência disso, irão aprovar ou não o plano de recuperação, bem como possuem
interesse em verificar se a isonomia entre os credores está sendo mantida. A
discussão também ganha contornos relevantes sob a ótica dos investidores, a
previsibilidade é essencial para que seja avaliada a chance de sucesso da recuperação judicial e se eventual financiamento à devedora é viável.
Logo, conclui-se que a LRF, ao aludir a créditos existentes na data do
pedido, pretendeu submeter aos ditames da Recuperação Judicial os débitos
que especifica e que se refiram a fatos anteriores ao Pedido de Recuperação
Judicial, logo, ainda que não vencidos, não sendo razoável que créditos abrangidos por tal marco não estejam sujeitos à novação e ao previsto no plano de
recuperação aprovado pelos credores e homologado judicialmente.
Permitir tal cenário – que credores que foram arrolados espontaneamente
pela recuperanda estejam sujeitos à novação e ao plano de credores concursais
que não foram arrolados fiquem livres para seguir com demandas individuais –
cria distorções em relação aos credores que deveriam ser enquadrados na mesma
classe e não foram, as quais não podem ser admitidas no âmbito recuperacional,
no qual vigora o princípio da igualdade entre os credores “par conditio creditorum”.
Dessa forma, entende-se que a não inclusão de créditos existentes na data
do pedido de recuperação judicial não poderá tornar tal credor indiferente aos
efeitos do plano de recuperação. Ainda que exista uma faculdade quanto à
apresentação ou não da habilitação de crédito, isso não significa que tal crédito
estará alheio aos efeitos do plano aprovado e homologado. Eventual entendimento diverso irá colocar determinados credores em situação de privilégio, o
que não admite a Lei nº 11.101/2005.
Assim, confia-se que tal entendimento contido no Recurso Especial nº
1.851.692/RS será oportunamente refinado para que, ainda que se reconheça
que cabe ao credor a faculdade de habilitar ou não seus créditos, isto não significará que os efeitos do plano de recuperação não irão lhe atingir. Entendimento diverso irá desnaturar os objetivos do instituto da recuperação judicial,
prejudicando todos os envolvidos.

NATHÁLIA VARGAS é
Advogada.
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GESTÃO DE ESCRITÓRIO

A ética é ponto principal
que deve estar no cerne dos
escritórios e colocada em
prática a cada instante

Os caminhos para
construir uma marca
jurídica de valor
POR

Reinaldo Nagao

“

Ética é um preceito básico no campo do Direito.

C

”

omo fortalecer o posicionamento e a atuação do escritório de advocacia diante da sociedade? Este é um questionamento comum de muitos colegas da área jurídica e, ao
longo deste artigo, trarei algumas reflexões sobre o tema.
Sob o prisma de uma comunicação advocatícia ética para o
mercado, um primeiro ponto que pode ser levado em conta é a
produção de conteúdo informativo e relevante que possa, além de
orientar os clientes, oferecer suporte para a população em geral
quanto a dúvidas do universo jurídico.
Neste sentido, ao investirmos na difusão de análises, artigos e
estudos de ordem intelectual, fomentamos a construção de uma
marca jurídica valorosa e, consequentemente, contribuímos para
o posicionamento estratégico de nossos escritórios. Dentro deste
mesmo contexto, a apreciação de especialistas sobre matérias relativas à jurisprudência pode fomentar, de modo gradativo, consultas
de veículos de imprensa em pautas de interesse público que, novamente, auxiliam na promoção de uma marca jurídica sólida.
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REPUTAÇÃO VALOROSA E CRÍVEL
Na constante jornada da construção de uma marca jurídica que tenha valor
e credibilidade perante o mercado, vale destacar um ponto fundamental, que
envolve a troca de conhecimentos e o relacionamento com pares do segmento
do Direito por meio da participação em fóruns, debates, seminários e, por que
não, através da docência.
Deste modo, além de consolidarmos redes de networking e aprimorarmos
nosso know-how sobre atualizações da esfera jurídica, nos colocamos de modo ativo
no mercado, contribuindo para que possamos erigir uma reputação que denota
seriedade e interesse pelas tendências e transformações do saber de nossa área.
Dando sequência, o acompanhamento das possibilidades do ambiente
digital e das inovações que cercam o Direito compõem outra etapa indispensável no plano de um posicionamento estratégico que faça jus as transformações de uma lógica social e econômica altamente digitalizadas.
Isso significa, em outras palavras, que devemos estar presentes nos meios
em que nossos clientes estão e isso inclui desde as mídias sociais e blogs até portais especializados da internet, os quais, por sua vez, atuam como canais para a
difusão e como repositórios de conhecimento especializado que podem auxiliar
aos cidadãos e entregar conteúdos ricos e qualitativos à sociedade como um todo.
A ÉTICA É O PRINCIPAL GUIA DE QUALQUER ESCRITÓRIO

ARQUIVO PESSOAL

Em suma, o principal ponto para a construção de uma marca jurídica
de valor envolve certamente a dedicação e um atendimento de excelência às
demandas de nossos clientes, sempre com rigor técnico, empatia e entendimento da importância da oferta de uma experiência positiva para aqueles que,
afinal, são as razões de existir de nossos escritórios.
Ou seja, a força de uma marca jurídica é a consequência natural de uma
atuação ética, competente e comprometida com as atualizações do complexo e
dinâmico do setor jurisprudente. No mercado brasileiro, a grande maioria das
empresas ainda apresenta práticas antiéticas, ponto problemático que precisa ser
revertido. Um estudo realizado pela Deloitte apontou que 80% das empresas nacionais constataram algum desvio de conduta nos últimos quatro anos e 76% foram
expostas negativamente na imprensa devido a este motivo atrelado a casos de fraude.
Para que um escritório de advocacia atinja a maturidade ideal de confiança
e credibilidade, é preciso ir no sentido oposto ao sinalizado pelo levantamento
citado. Ética é um preceito básico no campo do Direito. A partir de tais pressupostos, tenho convicção de que os escritórios jurídicos, independentemente
de seu nicho de atuação, poderão conquistar respaldo no mercado, fortalecendo suas marcas e, em última instância, todo o segmento jurídico do país
que depende dos bons profissionais para avançar e desenhar seu futuro!

REINALDO NAGAO é Advogado, especialista em Direito Tributário.
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O STF e a prisão domiciliar
– uma cronologia
POR

Rômulo de Andrade Moreira

“

Oxalá a Suprema Corte consiga, finalmente, fazer
valer as decisões proferidas nos habeas corpus coletivos referidos, afinal, trata-se da defesa de direitos
humanos, cuja hegemonia, como afirma Boaventura
de Souza Santos, “como linguagem de dignidade humana, é hoje incontestável”.

”

N

DIVULGAÇÃO

a sessão do dia 20 de fevereiro de 2018, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu, por
maioria de votos, o Habeas Corpus Coletivo 143641,
determinando a obrigatoriedade da substituição da
prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o
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território nacional, desde que fossem gestantes ou mães de crianças de até
12 anos ou de pessoas portadoras de deficiência, sem prejuízo da aplicação
das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.
Naquela oportunidade, os presidentes dos tribunais estaduais e federais,
inclusive na Justiça Militar estadual e federal, foram notificados para que, no
prazo de 60 dias, fossem analisadas e implementadas de modo integral as
determinações fixadas na decisão.
Naquele julgamento, os ministros discutiram, preliminarmente, o cabimento do próprio habeas corpus coletivo. Para o relator, ministro Ricardo
Lewandowski, “o habeas corpus, como foi apresentado, na dimensão coletiva, é cabível, sendo a única solução viável para garantir acesso à Justiça de
grupos sociais mais vulneráveis”, razão pela qual deveria ser aceito, principalmente, “porque tinha por objetivo salvaguardar um dos mais preciosos
bens do ser humano, que é a liberdade, lembrando ainda que, na sociedade
contemporânea, muitos abusos assumem caráter coletivo.”
Para ilustrar o seu voto, o relator citou um processo julgado pela Corte
Suprema argentina que, em um caso envolvendo pessoas presas em situação insalubre, reconheceu o cabimento de habeas coletivo; assim como,
no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça que, em situação envolvendo presos
colocados em contêineres, considerou um habeas corpus individual como
um habeas corpus coletivo.
Na sua intervenção, o ministro Dias Toffoli citou, entre outros argumentos, os incisos LXVIII, LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal;
segundo ele, “assim como o mandado de segurança pode ser coletivo, o
habeas corpus também poderia ter esse caráter”, ressalvando, porém, “que
não se podia dar trâmite a impetrações contra decisões de primeira e segunda
instâncias, só devendo analisar os pleitos que já passaram pelo STJ. Nos
demais casos, contudo, o STF poderia conceder ordens de ofício, se assim
o entendesse.”
Já o ministro Gilmar Mendes afirmou que, “do ponto de vista constitucional, era preciso ser bastante compreensivo no tocante à construção do
habeas corpus como instrumento processual, sendo a garantia básica que
deu origem a todo o manancial do processo constitucional e o caso em julgamento era bastante singularizado e necessitava de coletivização.”
O então decano da Corte, ministro Celso de Mello, defendeu “que se
devia aceitar adequações a novas exigências e necessidades resultantes dos
processos sociais econômicos e políticos, de modo a viabilizar a adaptação
do corpo da Constituição a nova conformação surgida em dado momento
histórico.”
Por fim, o então presidente da Turma, ministro Edson Fachin, concordou com os argumentos apresentados pelos demais ministros quanto à
elasticidade da compreensão que permite a impetração de habeas corpus
coletivo, acompanhando, porém, o ministro Dias Toffoli quanto à abrangência do conhecimento, que não atingiria decisões de primeira e segunda
instâncias.
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Superada a preliminar, no mérito, o relator ressaltou “que a situação
degradante dos presídios brasileiros já havia sido discutida pelo STF no julgamento da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 (quando o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro), lembrando, neste aspecto, “o
entendimento jurídico segundo o qual os fatos notórios independeriam
de provas.”
De acordo com o relator, o debate central residiria “em saber se havia,
de fato, deficiência estrutural no sistema prisional que fizesse com que
mães e crianças estivessem experimentando situação degradante, privadas
de cuidados médicos”, citando dados do INFOPEN a demonstrar que as
mulheres presas no Brasil passavam por situações de privação. Para ele, era
“preciso tornar concreto o que a Constituição Federal determinava, como o
disposto no artigo 5º, inciso XLV, que diz que nenhuma pena passará para
terceiro, e a situação em debate levava a que se passasse a pena da mãe para
os filhos.”
O relator mostrou “que seu voto trazia narrativas absolutamente chocantes do que acontecia nas prisões brasileiras com mulheres e mães, que
demonstravam um descumprimento sistemático de normas constitucionais
quanto ao direito das presas e seus filhos, não restando dúvidas de que caberia
ao Supremo concretizar ordem judicial penal para minimizar esse quadro”,
salientando, outrossim, “que os cuidados com a mulher presa se direcionavam também a seus filhos, e a situação em análise violava o artigo 227 da
Constituição, que estabelece prioridade absoluta na proteção às crianças”;
além de destacar “que o legislador tem se revelado sensível a essa realidade e
por isso havia sido editada a Lei 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância)
trazendo aspectos práticos relacionados à custódia cautelar da gestante e da
mãe encarcerada, ao modificar o artigo 318 do CPP.”
Concluindo o seu voto, decidiu no sentido de conceder a ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (sem prejuízo
da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do
CPP) de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
com até 12 anos sob sua guarda ou pessoa portadora de deficiência, listadas
no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades
estaduais, “enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício”, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas
ou mães de crianças, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas também
as referidas restrições.
Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello acompanharam integralmente o voto do relator quanto ao mérito, sendo voto
divergente apenas o ministro Edson Fachin, pois, segundo ele, “o estado
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de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, reconhecido no
julgamento da ADPF 347, não implicava automático encarceramento domiciliar, e apenas à luz dos casos concretos se poderia avaliar todas as alternativas aplicáveis”, votando no sentido de deferir a ordem exclusivamente
para dar interpretação conforme aos incisos IV, V e VI do art. 318 do CPP,
“a fim de reconhecer como única interpretação a que condiciona a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à análise concreta e individualizada do melhor interesse da criança, sem revisão automática das prisões
preventivas já decretadas.”1
Mais de dois anos após esse julgamento histórico, exatamente na sessão
do dia 20 de outubro de 2020, em decisão unânime, novamente a Segunda
Turma concedeu o Habeas Corpus Coletivo 165704, para determinar a
substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por
crianças menores de 12 anos e pessoas portadoras de deficiência, desde que
cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do CPP e outras condicionantes.
Nesse segundo processo, o relator foi o ministro Gilmar Mendes para quem
“o direito à prisão domiciliar deveria ser examinado sob a ótica do melhor
interesse das crianças ou das pessoas portadoras de deficiência, devendo ser
analisados os casos envolvendo laços constituídos com outros responsáveis.”
Para ele, a adequada análise do artigo 318 do CPP passava, necessariamente,
“pela compreensão da sua finalidade, especificamente no que se refere aos
seus destinatários, sendo necessário entender que, antes de qualquer coisa,
o dispositivo tutelava os nascituros, as crianças e os portadores de deficiência que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que
lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, eram afastados do
convívio de seus pais ou entes queridos, logo em uma fase da vida em que
se definem importantes traços de personalidade.”
Ele destacou em seu voto “que a situação de risco e urgência na concessão da ordem era reforçada pela pandemia da Covid-19 e que a Resolução
62/2020 do CNJ recomendava a adoção de medidas preventivas por juízes
e tribunais, entre elas a reavaliação das prisões provisórias de gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência.”
Neste sentido, segundo ele, “a não concessão da prisão domiciliar na
situação atual de calamidade de saúde poderia gerar ainda mais consequências negativas, pois, em primeiro lugar, mantinha a criança ou a pessoa com
deficiência desamparada e afastada do seu responsável durante o período
em que a exigência de cuidado e supervisão é ainda maior; e, em segundo
lugar, porque a prisão em regime fechado colocava em risco a saúde e a vida
das pessoas responsáveis pelo cuidado e pelo suporte afetivo, financeiro,
pessoal e educacional dos vulneráveis.”
Para o ministro, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas pela Constituição Federal às crianças e às pessoas portadoras de deficiência, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos
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casos dos incisos III e VI do artigo 318 do CPP, deveria ser a regra, “em especial nas atuais circunstâncias de grave crise na saúde pública nacional, que
geram riscos mais elevados às pessoas inseridas no sistema penitenciário”.
A exceção, amplamente fundamentada pelo magistrado, só deveria ocorrer
em casos graves, como a prática de crime com violência ou grave ameaça à
pessoa, devendo apenas “ser demonstrado que se tratava do único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência e,
em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o
pai, deveria ser comprovado que se tratava de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência”,
prevendo-se, ainda, as mesmas condições estabelecidas no julgamento do
habeas corpus anterior (HC 143641), especialmente no que se refere à vedação
da substituição da prisão preventiva pela domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou
dependentes.2
Já neste ano de 2021, durante os dias 14 e 15 do mês de junho, foi realizada
audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes para debater o
monitoramento do sistema prisional brasileiro, oportunidade em que representantes de órgãos públicos, magistrados, Defensoria Pública, organizações
sociais e sociedade civil falaram sobre a fiscalização do sistema penitenciário e problemas como a superlotação carcerária, com o objetivo de discutir
a fiscalização e buscar informações e dados referentes ao cumprimento da
decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo 165704.
Segundo o ministro, “esses dois dias ficaram consagrados nos anais desta
Segunda Turma como dias de redenção de grupos marginalizados que foram
e sempre deverão ser tratados como os protagonistas do Sistema de Justiça
brasileiro”. Ao fazer um balanço ao final da audiência, ele afirmou “que os
trabalhos demonstraram o tamanho dos desafios a serem enfrentados e que
denúncias graves apresentadas no encontro deveriam ser investigadas, com
os responsáveis devidamente punidos, defendendo a necessidade de implementação progressiva do habeas corpus, apesar dos problemas relatados e
as dificuldades dos Tribunais no cumprimento da ordem.”
Para ele, “a situação de tragédia humanitária vivida nos presídios brasileiros tem correlação com a insegurança pública do lado de fora dos muros
e a melhoria das condições dos presídios, além de constituir um dever em
termos humanitários e de proteção de direitos, poderia promover a melhoria
do nível de segurança pública como um todo”, acrescentando “que a diminuição da população carcerária e a melhoria das condições de encarceramento poderia contribuir com a retomada pelo Estado do controle do sistema
prisional, diminuindo a influência das organizações criminosas e dos casos
de aliciamento de pessoas detidas por crimes menos graves.”
Na sua avaliação, “essas pessoas acabam por se tornarem mais perigosas
no convívio com a ´escola do crime` dentro dos presídios”, afirmando “que a
realização da audiência pública já havia alcançado um importante objetivo,
que foi o de dar visibilidade às situações de violações de direitos enfrentadas
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diariamente pela população carcerária, pois problemas como a invisibilidade
e a demonização das pessoas que cometem crimes deveriam ser enfrentados
à luz da implementação de uma lei de responsabilidade penitenciária que
deveria incorporar propostas apresentadas na audiência pública.”3
Agora mais recentemente, na sessão virtual finalizada no último dia 27
de agosto, por unanimidade, a Segunda Turma determinou que todos os tribunais do país apresentem, em 30 dias, relatório sobre as medidas adotadas
para o cumprimento da decisão tomada nos Habeas Corpus acima referidos,
tendo sido, na mesma oportunidade, marcada uma nova audiência pública, a
ser realizada no próximo dia 27 de setembro, a partir das 9h, de forma virtual,
para monitoramento direto do cumprimento da ordem pelos Tribunais de
Justiça do Amazonas, do Ceará, do Distrito Federal e Territórios, do Paraná,
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de São Paulo que,
segundo o ministro Gilmar Mendes, “apresentam problemas mais sérios de
superlotação e violação de direitos, que já foram inclusive objeto de decisões
do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.”
Em seu voto, no qual exige o cumprimento de tais providências, o ministro
afirmou que as informações apresentadas naquela primeira audiência pública
“demonstraram a importância de se prosseguir com a fase de monitoramento
e implementação do habeas corpus coletivo, diante dos graves problemas
relatados e das dificuldades dos tribunais no cumprimento da ordem.”
De acordo com o decano da Corte, “a importância do acompanhamento
gradual, progressivo e incremental da decisão da Segunda Turma não se dá
apenas por razões de segurança jurídica, por se tratar de inequívoco caso de
violação de direitos que exige medidas urgentes, mas sim, como estratégia
para o efetivo cumprimento da determinação. A doutrina e a jurisprudência
de direito comparado assentam a importância dessa fase de implementação
das decisões estruturais, as quais devem ser devidamente monitoradas por
parte do órgão julgador.”
Na decisão do colegiado, ainda se determina que o Departamento Penitenciário Nacional, apresente os dados sobre o número e a identificação dos
presos que sejam pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, preferencialmente discriminados por unidade da federação e estabelecimento prisional.
Na próxima audiência pública, além das informações específicas sobre
o cumprimento da decisão da Segunda Turma, será discutida a situação
de superlotação nos presídios localizados nos referidos estados e o uso e
a atualização dos dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificada e do
Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais, além de se
debater acerca da “adoção das medidas necessárias à apuração e à resolução
dos graves casos de violações de direitos humanos apresentados na audiência pública anterior, como tortura, superlotação, racionamento de água e
de comida, castigos coletivos e situações semelhantes nos presídios dessas
unidades da federação.”4
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Oxalá a Suprema Corte consiga, finalmente, fazer valer as decisões proferidas nos habeas corpus coletivos acima referidos, afinal, trata-se da defesa
de direitos humanos, cuja hegemonia, como afirma Boaventura de Souza
Santos, “como linguagem de dignidade humana, é hoje incontestável. No
entanto, esta hegemonia convive com uma realidade perturbadora. A grande
maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto
de discursos de direitos humanos. Deve, pois, começar por perguntar-se se
os direitos humanos servem eficazmente à luta dos excluídos, dos explorados
e dos discriminados ou se, pelo contrário, a tornam mais difícil. Por outras
palavras, será a hegemonia de que goza hoje o discurso dos direitos humanos
o resultado de uma vitória histórica ou, pelo contrário, de uma derrota histórica? Qualquer que seja a resposta dada a estas perguntas, a verdade é que,
sendo os direitos humanos a linguagem hegemônica da dignidade humana,
eles são incontornáveis, e os grupos sociais oprimidos não podem deixar
de perguntar se os direitos humanos, mesmo sendo parte da mesma hegemonia que consolida e legitima a sua opressão, não poderão ser usados para
a subverter? Ou seja, poderão os direitos humanos ser usados de modo contra-hegemônico? Em caso afirmativo, de que modo? Estas duas perguntas
conduzem a duas outras. Por que há tanto sofrimento humano injusto que
não é considerado uma violação dos direitos humanos? Que outras linguagens de dignidade humana existem no mundo? E, se existem, são ou não
compatíveis com a linguagem dos direitos humanos?”5
Para concluir, lembra-se, com Ferrajoli, que “os direitos fundamentais
são direitos subjetivos, ou seja, interesses legalmente protegidos na forma
de expectativas positivas ou negativas, devidos apenas às pessoas físicas, e
não também às artificiais, sendo - e isso é muito mais importante – direitos
‘universais’, isto é, devidos a todos em condições de igualdade.”6
NOTAS

ARQUIVO PESSOAL

1 Leia a íntegra do voto do relator: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf.
2 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=4536
81&ori=1. Acesso em 20 de outubro de 2020.
3 Leia a íntegra do discurso do ministro Gilmar Mendes aqui: http://www.stf.jus.br/arquivo/
cms/noticiaNoticiaStf/anexo/encerramentoAudMonitoramento.pdf.
4 Leia a íntegra do voto do relator aqui: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/53907882.pdf.
5 SANTOS, Boaventura de Souza. Se Deus fosse um Ativista dos Direitos Humanos. São Paulo:
Cortez, 2014, p. 15.
6 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris – Teoria del Diritto e della Democrazia. Roma: Editori Laterza, 2007, p. 725.
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DIVULGAÇÃO

QUESTÕES DE DIREITO

Sexo ignorado no
assento de nascimento?
POR

Eudes Quintino de Oliveira Júnior

“

O Provimento nº 122/2021, coerente com a necessidade social, de forma oportuna, estabelece que
a designação do sexo poderá ser feita a qualquer
tempo por um termo de opção, independentemente de autorização judicial ou de comprovação de
realização de cirurgia de designação sexual ou de
tratamento hormonal, ou de apresentação de laudo
médico ou psicológico.”
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QUESTÕES DE DIREITO

O

registro de nascimento, além de ser um documento de individualização da pessoa na comunidade, integra o direito
de personalidade para viabilizar a prática de todos os atos
compatíveis com o exercício da cidadania. Antes dele, no
entanto, o hospital ou a maternidade onde ocorreu o parto irá emitir
a Declaração de Nascido Vivo (DNV), documento regulamentado pela
Lei nº 12.662/2012, de validade provisória, em que constarão o nome,
dia, mês e ano do nascimento da criança, sexo, informações sobre gestação múltipla, quando for o caso, além do nome da mãe, naturalidade, profissão, endereço, idade e o nome do pai.
Pelo procedimento convencional o pai ou a mãe, isoladamente ou
em conjunto, ou o responsável legal, de posse do DNV irão buscar o cartório de Registro Civil do local do nascimento ou no local da residência da
criança, no prazo de 15 dias (Lei nº 6.015/73), para o registro do assento
de nascimento, que é obrigatório e gratuito. Se, porém, o nascimento
ocorreu em casa, sem qualquer assistência hospitalar os genitores ou o
responsável legal, poderão ir diretamente ao cartório.
O Conselho Nacional de Justiça, no Provimento 122/2021, traz interessante regulamentação com relação ao assento de nascimento no
Registro Civil das Pessoas Naturais nos casos em que o campo “sexo” da
Declaração de Nascido Vivo tenha sido preenchido como “ignorado”.1
Pelo sistema binário prevalente na Constituição Federal - em que
predomina o sexo masculino e feminino sem qualquer outro concorrente - os cartórios não tinham autorização para lavrar o documento
nele inserindo sexo “ignorado”.
Com a nova regulamentação, quando se tratar de Anomalia de Diferenciação de Sexo (ADS), em que fica constatado ictu oculi a dificuldade
ou até mesmo a impossibilidade de identificação imediata do sexo, o
oficial do cartório irá observar se no campo sexo da DNV foi preenchido
como “ignorado”. Se assim for, nos mesmos moldes, será lavrado o registro.
O registrador, no entanto, recomendará ao declarante a escolha de prenome comum aos dois sexos e, se recusada a proposta, permanecerá o
prenome indicado pelo declarante.
A genitália ambígua não provoca o surgimento de um terceiro sexo –
denominação que vai até mesmo criar mais confusão do que encontrar
uma solução adequada – e sim é resultado de uma malformação, anteriormente conhecida como intersexo, para a identificação da genitália
da criança. É o que ocorre no caso dos pacientes hermafroditas, impedidos de conhecer imediatamente o sexo, circunstância que trará sérias
complicações familiares e sociais. Tanto é que os pais, erroneamente,
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podem escolher o sexo para o filho ao nascer, provocando, com o passar
do tempo, discordância entre a identidade sexual e a identidade de gênero.
A Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná (CGJ-PR), já se antecipou
a este respeito e expediu o Provimento nº 292/2019, autorizando o oficial
a lavrar o registro de criança que tenha nascido com o sexo “ignorado”,
assim comprovado na DNV, em documento atestado pelo médico responsável pelo parto.
O Conselho Federal de Medicina, por sua vez, também se manifestou
quando da edição da Resolução CFM nº 1664/2003, que estabeleceu as
normas técnicas necessárias para o tratamento de pacientes portadores
de anomalias de diferenciação sexual. Na exposição de motivos faz ver
que: “O nascimento de crianças com sexo indeterminado é uma urgência
biológica e social. Biológica, porque muitos transtornos desse tipo são
ligados a causas cujos efeitos constituem grave risco de vida. Social, porque
o drama vivido pelos familiares e, dependendo do atraso do prognóstico,
também do paciente, gera graves transtornos.”
O Provimento nº 122/2021, coerente com a necessidade social, de
forma oportuna, estabelece que a designação do sexo poderá ser feita
a qualquer tempo por um termo de opção, independentemente de
autorização judicial ou de comprovação de realização de cirurgia de
designação sexual ou de tratamento hormonal, ou de apresentação de
laudo médico ou psicológico. Se a pessoa optante estiver sob o poder
familiar, será representada ou assistida pela mãe ou pelo pai, mas terá
que dar seu consentimento se for maior de 12 anos de idade. É idêntico ao procedimento estabelecido para a alteração do prenome e do
gênero no assento de nascimento e casamento de pessoa transgênera,
conforme se observa do § 1º do art. 4º do Provimento nº 73/2018, do
mesmo órgão.
A providência ora determinada pelo Conselho Nacional de Justiça,
irá proporcionar às crianças portadoras de anomalias de diferenciação
sexual o exercício pleno da cidadania em busca da construção de sua
autoimagem, com acesso aos programas sociais relacionados às políticas públicas compatíveis e também aos serviços públicos e privados
de saúde.
NOTA

ARQUIVO PESSOAL

1 https://www.migalhas.com.br/quentes/350723/cnj-aprova-regra-para-registro-decriancas-com-sexo-ignorado
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ENFOQUE

Medida Provisória que
altera o Marco Civil da
Internet é ilegal
POR

Francisco Gomes Júnior

“

Não bastasse a forma ilegal, o conteúdo da Medida
Provisória é problemático. Primeiro, porque estabelece uma interferência estatal em mídias privadas que
tem autonomia em suas regras de uso, monitoramento
e sanções. E para realizar-se tal interferência, alterase o Marco Civil da Internet, um dos marcos do Direito
Digital do país, considerada uma legislação das mais
avançadas do mundo.

DIVULGAÇÃO

”

N

os últimos dias está em discussão a Medida Provisória
emitida pela Presidência da República que altera parcialmente o Marco Civil da Internet, estabelecendo novas regras que tornam muito difícil a retirada de perfis
falsos ou que divulguem notícias inverídicas.
De um lado, defensores das alterações afirmam que está se
ampliando a liberdade de expressão das pessoas ao permitir que
opiniões não sejam retiradas das redes, mesmo que não tenham

104

REVISTA PRÁTICA FORENSE - Nº 57 - SETEMBRO/2021

ARQUIVO PESSOAL

fundamento. De outro lado, os críticos dessa alteração afirmam se tratar de
mudança de lei em benefício próprio, visando propiciar um terreno para a
próxima campanha política, com a permissão de “fake news”.
Diante da divergência de opiniões, é importante explicar que a Medida
Provisória merece uma análise técnica, jurídica. Antes de se discutir as alterações propostas é necessário verificar se a forma jurídica para as mudanças
legais é adequada. E não é.
As Medidas Provisórias não podem alterar qualquer legislação, e para
isso devem preencher requisitos constitucionais. Uma medida provisória tem
como premissa para sua admissão a relevância e urgência e neste caso específico é evidente não haver urgência, pois o que se quer é alterar uma lei de
2014. Não há por que alterar o Marco Civil da Internet através de uma Medida
Provisória, e sim através de um projeto de lei. O atalho escolhido está errado
e certamente não vingará.
Se Medidas Provisórias não servem para estabelecer as mudanças que se
pretende, há que se imaginar que deverá ser barrada pelo Poder Legislativo ou
mesmo pelo Judiciário. Já foi impetrado um Mandado de Segurança questionando a constitucionalidade da Medida Provisória. Aguarda-se o posicionamento do Presidente do Senado, que poderá devolver a Medida Provisória por
conta dessa inconstitucionalidade e espera-se também uma decisão judicial
do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de suspensão da Medida Provisória realizado no mencionado Mandado de Segurança.
Não bastasse a forma ilegal, o conteúdo da Medida Provisória é problemático. Primeiro, porque estabelece uma interferência estatal em mídias privadas que tem autonomia em suas regras de uso, monitoramento e sanções.
E para realizar-se tal interferência, altera-se o Marco Civil da Internet, um dos
marcos do Direito Digital do país, considerada uma legislação das mais avançadas do mundo.
De acordo com o texto da Medida Provisória enviada ao Senado, a remoção
ou suspensão de contas e perfis somente poderá ocorrer quando houver justa
causa, como divulgar nudez ou sexo explícito, estimular a prática de pedofilia,
promover organizações criminosas ou terroristas, apologia às drogas, disseminar vírus de software ou ainda infringir normas editadas pelo CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).
O rol de motivos que caracterizam justa causa, a gerar a retirada do conteúdo é taxativo, ou seja, não admite outras hipóteses. E dentre os motivos previstos não está a divulgação de notícias falsas ou opiniões sem embasamento
que possam gerar desinformação. É uma medida escabrosa tanto na forma
quanto no conteúdo. Um retrocesso jurídico para o país com a destruição de
um dos principais sustentáculos do mundo digital.
Resta aguardar os desdobramentos que o Legislativo e Judiciário darão
para a Medida Provisória.

FRANCISCO GOMES JÚNIOR é Advogado, formado pela PUC-SP, pós-graduado em Direito de Telecomunicações
pela UNB e Processo Civil pela GV Law – Fundação Getúlio Vargas. Foi Presidente da Comissão de Ética Empresarial
e da Comissão de Direito Empresarial na OAB.
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PRÁTICA DE PROCESSO

O uso da tecnologia
a favor do Poder
Judiciário brasileiro
POR

Arina Vale

“

É necessário que o Poder Judiciário acompanhe o
avanço da tecnologia, faça uso de seus benefícios na
otimização de seus procedimentos e se adapte as novas opções e inovações que estão ao seu alcance.

O

”

Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 246,
que a citação deverá ser realizada por meio de correios,
oficial de justiça, escrivão ou chefe da secretaria caso o
citando compareça em cartório, por meio de edital ou
por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
O § 1º deste mesmo artigo, já atento ao avanço tecnológico,
mas ainda de forma tímida, estabeleceu que as empresas públicas
e privadas são obrigadas a manter cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, com exceção das microempresas e das
empresas de pequeno porte. Tal diretriz favoreceu, de forma sem
igual, a celeridade e a economia processual, primando pela duração
razoável do processo. Mas ainda não paramos por aí.
Com a aceleração do avanço tecnológico, principalmente em
razão da pandemia da Covid-19 em março de 2020, que nos obrigou
a adaptar toda a nossa rotina pessoal e profissional ao formato
digital e eletrônico, verificou-se uma inovação também na forma
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de trabalho do Poder Judiciário, que passou a priorizar o trabalho remoto, por
conta do distanciamento social, com atendimento das partes e advogados de
forma virtual, audiências virtuais, sustentações orais virtuais e, por que não,
citação por meio de aplicativo, ou seja, de forma também virtual.
Segundo o site Resultados Digitais, o WhatsApp ocupa a segunda posição
da rede social mais utilizada pelos brasileiros. Ora, temos nossos pais e avós de
60, 70, 80 anos que utilizam o aplicativo. A facilidade de comunicação que ele
nos proporciona é sem igual, pessoas até mesmo fecham negócios por meio
dele, adquirindo produtos, fazendo pagamentos e participando de reuniões e
negociações. Como dito, até mesmo as audiências nessa época de pandemia
estão sendo realizadas por meio deste aplicativo, onde criam-se grupos com
todas as partes do processo para a realização da solenidade, o que nos mostra
a todo momento a tendência de que tais ferramentas vieram para ficar, e que
o Judiciário está estreitando laços com a tecnologia e a utilizando a seu favor,
na otimização de seus procedimentos, em busca da celeridade processual.
Seguindo esta tendência, o Superior Tribunal de Justiça, no informativo
688 no Habeas Corpus n° 641.877, admitiu a utilização de citação por meio do
aplicativo WhatsApp, desde que com a adoção de medidas suficientes para
atestar a identidade do citando. Na decisão, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas,
pontuou que a tecnologia atual permite que o oficial de justiça possa aferir a
autenticidade do número de telefone da parte, através da exigência de foto ou
de qualquer outro documento/medida que sejam aptos a confirmar a identidade do destinatário:
(...) Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de
texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão
da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se,
por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento
de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de
próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder
comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratarse de conversa travada com o verdadeiro denunciado. (...) há no aplicativo foto
individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência
de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, (...) 9. Habeas corpus não conhecido,
mas ordem concedida de ofício para anular a citação via WhatsApp, porque sem
nenhum comprovante quanto à autenticidade da identidade do citando, ressaltando, porém, a possibilidade de o comparecimento do acusado suprir o vício, bem
como a possibilidade de se usar a referida tecnologia, desde que, com a adoção de
medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a
conversa”. (grifo nosso) (STJ – HC: 641.877 – DF 2021/0024612-7, Relator: Ministro
Jorge Mussi, Data do julgamento: 01.02.2021)

Veja que a decisão da 5ª Turma do STJ, trata de um habeas corpus impetrado em virtude de violência doméstica. Neste caso, o ato citatório é crucial,
já que pode custar a liberdade do acusado, visto ser o primeiro momento que
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ele possui para defender-se da acusação que lhe foi feita. Sem dúvida, o STJ
fora bem cuidadoso ao analisar a forma de citação realizada e a sua validade,
mas não deixou de fazer o uso do meio eletrônico, se cercando de todos os
cuidados para que fosse feito de maneira adequada, eficiente e segura.
Os Tribunais de Justiça, da mesma forma, já estão utilizando essa tecnologia
para realizar a citação das partes, como é o exemplo do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0002863.35.2021.8.19.1.0212,
que tramita no Juizado Especial Cível da região oceânica de Niterói:
“Cite-se e intime-se a Ré através do aplicativo de mensagens, no número
de telefone indicado às fls. 61, nos termos da decisão de fls. 45”. (Processo nº
0002863.35.2021.8.19.1.0212, Juizado Especial Cível da Região Oceânica, Juíza:
Renata Guimarães Rezende Rodrigues, Data: 01.07.2021)

ARQUIVO PESSOAL

Fato é que as decisões acima são um grande marco e avanço na história das
citações processuais, de modo que significa que o Poder Judiciário está utilizando a seu favor a tecnologia, o que contribui, e muito, com todos que fazem
parte da cadeia processual. Está, de fato, primando pela efetividade do processo,
pela sua duração razoável e pela economia processual sem, no entanto, violar
os princípios do contraditório e da ampla defesa. Admitir a citação por meio
de WhatsApp na fase de conhecimento e, especialmente, na fase de execução,
é de grande valia e uma conquista poderosa para o mundo jurídico.
Imagine quão longe um oficial de justiça poderá chegar e o quanto esse
sistema de citação “eletrônico” poderá otimizar o seu trabalho? Atualmente,
existem locais de difícil acesso, que muitos oficiais de justiça não conseguem
comparecer para citar as partes, pois além de tudo há perigo à vida. Sem contar
que em inúmeros processos judiciais no Brasil, há execuções que demoram
anos até que se consiga citar um executado, pois existe todo um trâmite processual de localização de endereço, recolhimento de custas, deferimento do
requerimento pelo juízo, trâmite do cartório, dentre outros. Esta morosidade,
muitas vezes, acaba por prejudicar os credores e beneficiar o devedor, que
pode, durante esse tempo “perdido”, dilapidar o seu patrimônio e, consequentemente, frustrar a execução.
A facilidade e agilidade que a citação por meio do WhatsApp trará ao processo de conhecimento e de execução é inegável. Além disso, prezará por dois
princípios importantes do nosso ordenamento, o da economia e o da celeridade processual, que tanto os operadores do direito almejam.
Sem dúvida, é necessário que o Poder Judiciário acompanhe o avanço da
tecnologia, faça uso de seus benefícios na otimização de seus procedimentos e
se adapte as novas opções e inovações que estão ao seu alcance, sempre, claro,
com as ponderações e os cuidados que o sistema exige, sem nunca perder de
vista o direito à ampla defesa e ao contraditório.
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ARINA VALE é Advogada.
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ESPAÇO ABERTO

Não existe almoço grátis
POR

“

Daniel Toledo

Imigração ilegal para os Estados Unidos, ainda mais com
crianças, só tem um caminho: a deportação.

M

”

ARQUIVO PESSOAL

uitas pessoas, especialmente os brasileiros, acreditam que, ao
sair do Brasil e chegarem aos Estados Unidos, principalmente
pela entrada ilegal, vão poder usufruir de direitos e serviços públicos gratuitos, mas não é bem assim que funciona.
Para ter direito a usufruir de algum serviço ou benefício mais diferenciado,
como subsídios públicos que reduzem absurdamente os valores do plano de
saúde é necessário ter a devida autorização de residência, de permanência ou
de trabalho nos Estados Unidos. Não acredite em quem diz ser possível utilizar
esses serviços sem o devido visto ou a própria cidadania americana.
Até existem alguns serviços públicos, tipo SUS brasileiro, que podem ser
usados pelos imigrantes, mas eles são extremamente lotados, não espere um
atendimento de qualidade e não espere que as coisas vão funcionar da forma
que às vezes as pessoas imaginam.
Outro recurso não recomendado para quem deseja imigrar para os Estados
Unidos é tentar entrar ilegalmente por uma prática adotada pelos coiotes, como
são chamados os operadores dessas rotas ilegais: o cai-cai. A ação consiste em
atravessar crianças sozinhas pela fronteira e depois os adultos tentam adentrar
dizendo que essas crianças entraram no país e acabam sendo beneficiados pela
regulamentação de unificação familiar, liberando as pessoas para que elas respondam ao processo de deportação enquanto estão dentro dos Estados Unidos.
Reportagem recente da BBC News Brasil, apontou que quase 3 mil crianças
brasileiras entraram ilegalmente nos EUA pelo México em apenas dois meses. Isso
tem feito com que a imigração se atropele em processos, pois a situação na fronteira está totalmente fora de controle. Os americanos estão cada vez mais assustados em relação a isso, essas pessoas estão entrando nos Estados Unidos e logo
irão perceber que não será fácil conseguir trabalho, vai haver um número gigantesco de sem-teto nas ruas e a violência tende a se instaurar em muitos lugares.
Quem deseja imigrar para os Estados Unidos sem ter problemas deve fazê-lo
pelas vias legais, especialmente se vier com crianças, o recomendado é consultar sempre um advogado especialista em imigração que vai indicar qual o
tipo de visto mais indicado e como aplicar para poder trazer também a família,
qual seja, mulher e filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados.

DANIEL TOLEDO é Advogado especializado em direito Internacional, consultor de negócios internacionais e
palestrante.
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FALAR LIBERTA

A sua voz pode mudar a história
da violência sexual infantil.

Queremos ouvir você.
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