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Direito
Constitucional
1 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
1.1 LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Classiﬁcação indicativa dos programas de rádio e TV
Classiﬁcação indicativa
O art. 254 do ECA prevê que os programas de rádio e TV, com base em seu conteúdo, deverão ser
classiﬁcados como apropriados ou não, de acordo com a faixa etária.
Ex.: um programa de TV que não exiba cenas de violência, sexo ou uso de drogas é classiﬁcado
como “livre para todos os públicos”. Se ele tiver cenas de nudez velada, insinuação sexual, linguagem de conteúdo sexual, simulações de sexo etc., poderá ser classiﬁcado como “recomendado para maiores de 12 anos”.
O Governo estipulou horários em que cada um desses programas deverá ser exibido de acordo
com a faixa etária para a qual ele foi enquadrado. Ex.: o programa livre para todos os públicos
poderá ser exibido em qualquer horário; por outro lado, o programa recomendado para maiores de 12 anos somente pode ser transmitido a partir de 20h.
Quem faz essa classiﬁcação?
O Ministério da Justiça, por meio de um setor especíﬁco que cuida do assunto. Há uma portaria
que regulamenta o tema (Portaria 368/2014-MJ).
Quais os critérios utilizados?
Existe uma espécie de “manual” utilizado pelo MJ para fazer esta classiﬁcação.
Há, em resumo, três critérios de análise: a) violência; b) sexo e nudez; c) drogas.
A partir daí, o programa pode ser classiﬁcado em seis diferentes faixas: livre, 10, 12, 14, 16 ou 18 anos.
No rádio e na TV aberta existem horários apropriados para que estes programas sejam exibidos, de acordo com a faixa etária classiﬁcada.
A Constituição Federal trata sobre o assunto?
Sim. O tema é tratado em alguns dispositivos da CF/88. Conﬁra:

§

Art. 21. Compete à União:
XVI — exercer a classiﬁcação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
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...
Art. 220 (...)
§ 3º Compete à lei federal:
I — regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre
a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que
sua apresentação se mostre inadequada;
II — estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de
se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem
o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
...
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos
seguintes princípios:
(...)
IV — respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Infração administrativa
Caso a emissora de rádio ou TV exibisse o programa fora do horário recomendado, ela praticaria infração administrativa e poderia ser punida com multa e até suspensão da programação
na hipótese de reincidência. Conﬁra a redação do ECA:

§

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classiﬁcação:
Pena — multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência
a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora
por até dois dias.

Duplo dever
Repare que, de acordo com a redação do art. 254 do ECA, as emissoras de rádio e TV possuíam
dois deveres impostos por lei:
1. Avisar, antes de o programa começar, qual é a classificação etária do espetáculo (aquele famoso aviso: “programa recomendado para todos os públicos” ou “programa recomendado
para maiores de 12 anos”);
2. Somente transmitir os programas nos horários compatíveis com a sua classificação etária.
Ex.: se o programa fosse recomendado para maiores de 12 anos, então não poderia ser exibido antes das 20h.
ADI
Em 2001, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 254 do ECA alegando violações aos artigos 5º, IX (liberdade de expressão),
21, XVI e 220, caput e parágrafos, da CF/88. Isso porque o art. 254 do ECA extrapolou o que determina a Constituição Federal, já que impôs que as emissoras de rádio e TV somente exibissem os
programas em determinados horários sob pena de que fossem punidas administrativamente.
O STF ﬁnalmente enfrentou o tema. O que foi decidido? A ADI foi julgada procedente?
SIM. O STF julgou a ADI procedente e decidiu que:
É inconstitucional a expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art. 254 do ECA.
STF. Plenário. ADI 2404/DF, Rel. Min. Dias Toﬀoli, julgado em 31/8/2016 (Info 837).
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A Constituição Federal garante as liberdades de expressão (art. 5º, IX, da CF/88) e de comunicação social, esta prevista no art. 220 da CF/88:

§

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Como consectário dessa garantia, as emissoras de rádio e TV gozam de “liberdade de programação”, sendo esta uma das dimensões da liberdade de expressão em sentido amplo.
Assim, a programação das emissoras deve permanecer uma tarefa autônoma e livre de interferências do Poder Público.
Proteção das crianças e adolescentes
Por outro lado, a criança e o adolescente, por sua posição de fragilidade característica, devem
ser destinatários, tanto quanto possível, de normas e ações protetivas voltadas ao seu desenvolvimento pleno e à preservação contra situações potencialmente danosas à sua formação
física, moral e mental.
Necessidade de compatibilizar tais valores
O caso em tela envolve, portanto, dois valores constitucionais que devem ser sopesados para
uma correta decisão: de um prisma, a liberdade de expressão nos meios de comunicação; de
outro, a necessidade de garantir a proteção da criança e do adolescente.
O que fez a Constituição Federal para compatibilizar esses dois valores?
Ela determinou, em seus artigos 21, XVI e 220, § 3º, que fosse criado um sistema de classiﬁcação
indicativa dos espetáculos.
Assim, os programas devem ser classiﬁcados de acordo com faixas etárias e essa classiﬁcação
deve ser divulgada aos telespectadores a ﬁm de que estes tenham as informações necessárias
para decidir se permitem ou não que as crianças e adolescentes assistam a tais programas.
No entanto, em nenhum momento o texto constitucional determinou que as empresas sejam
obrigadas a veicular seus programas em determinados horários, sob pena de punição.
O sistema de classiﬁcação indicativa foi o ponto de equilíbrio tênue adotado pela Constituição
para compatibilizar os dois postulados, a ﬁm de velar pela integridade das crianças e dos adolescentes, mas sem deixar de lado a preocupação com a garantia da liberdade de expressão.
A classiﬁcação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Essa classiﬁcação desenvolvida pela
União possibilita que os pais, calcados na autoridade do poder familiar, decidam se a criança
ou o adolescente pode ou não assistir a determinada programação.
Classiﬁcação indicativa não se confunde com autorização para exibir os programas
A Constituição conferiu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo
da classiﬁcação dos espetáculos e diversões públicas. A autorização constitucional é para que a
União classiﬁque, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados. Ela não
pode, contudo, proibir, vedar ou censurar os programas.
A classiﬁcação indicativa deve ser entendida como um aviso aos usuários sobre o conteúdo da
programação, jamais como obrigação às emissoras de exibição em horários especíﬁcos, especialmente sob pena de sanção administrativa.
Por essa razão, percebe-se que o art. 254 do ECA violou a Constituição Federal ao instituir punição para as emissoras que transmitam espetáculo “em horário diverso do autorizado”. O uso
do verbo “autorizar” revela a ilegitimidade do dispositivo legal.

Principais Julgados do STF e STJ comentados 2016 › 33

CONSTITUCIONAL

Liberdade de programação é uma forma de liberdade de expressão

O art. 255, ao estabelecer punição às empresas do ramo por exibirem programa em horário
diverso do autorizado, incorre, portanto, em abuso constitucional.
Submissão de programa ao Ministério da Justiça
É legítimo que se exija que as emissoras submetam sua programação à análise e classiﬁcação
por parte do Ministério da Justiça. No entanto, a submissão de determinado programa a essa
análise ministerial não consiste em condição para sua exibição, pois não se trata de uma licença ou de autorização estatal. A CF/88 veda que se exija licença ou autorização do governo para
a exibição de programas de rádio ou TV.
Dessa forma, esta submissão ocorre, exclusivamente, com o objetivo de que a União exerça
sua competência administrativa para classiﬁcar, a título indicativo, as diversões públicas e os
programas de rádio e televisão, conforme determina o art. 21, XVI, da CF/88.
Imposição de horários para os programas é inconstitucional
O Estado não pode determinar que os programas somente possam ser exibidos em determinados horários. Isso seria uma imposição, o que é vedado pelo texto constitucional.
O Poder Público pode apenas recomendar os horários adequados. A classiﬁcação dos programas é indicativa (e não obrigatória).
Censura prévia
A expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 do ECA, embora não impedisse a veiculação de ideias, não impusesse cortes nas obras audiovisuais, mas tão somente
exigisse que as emissoras veiculassem seus programas em horário adequado ao público-alvo,
implicava verdadeira censura prévia, acompanhada de elemento repressor, de punição.
Esse caráter não se harmoniza com os artigos 5º, IX; 21, XVI; e 220, § 3º, I, todos da CF/88.
Efeito pedagógico
A exibição do aviso de classiﬁcação indicativa deve ter apenas efeito pedagógico, a exigir reﬂexão por parte do espectador e dos responsáveis.
É dever estatal, nesse ponto, conferir maior publicidade aos avisos de classiﬁcação, bem como
desenvolver programas educativos acerca desse sistema.
Além disso, o controle pelos pais e responsáveis sobre os programas assistidos pelas crianças e
adolescentes pode ser feito, inclusive, com o auxílio de meios eletrônicos de restrição de acesso
a determinados programas, como já acontece em outros países. Essa tecnologia, inclusive, é de
uso obrigatório no Brasil, apesar de ainda não adotada na prática, conforme previsto no art. 1º
da Lei nº 10.359/2001:

§

Art. 1º Os aparelhos de televisão produzidos no território nacional deverão dispor, obrigatoriamente, de dispositivo eletrônico que permita ao usuário bloquear a recepção de
programas transmitidos pelas emissoras, concessionárias e permissionárias de serviços
de televisão, inclusive por assinatura e a cabo, mediante:
I — a utilização de código alfanumérico, de forma previamente programada; ou
II — o reconhecimento de código ou sinal, transmitido juntamente com os programas
que contenham cenas de sexo ou violência.

Permanece o dever de informar a classiﬁcação indicativa
É importante salientar que permanece o dever das emissoras de rádio e de televisão de exibir
ao público o aviso de classiﬁcação etária, de forma antecedente e concomitante com a veiculação do conteúdo, regra essa prevista no parágrafo único do art. 76 do ECA, sendo seu descumprimento tipiﬁcado como infração administrativa pelo art. 254.
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Responsabilização judicial em caso de abusos
Vale ressaltar, no entanto, que as emissoras não estão livres de responsabilidade. Isso porque
será possível que elas sejam processadas e responsabilizadas judicialmente caso pratiquem
abusos ou danos à integridade de crianças e adolescentes, tendo em conta, inclusive, a recomendação do Ministério de Estado da Justiça em relação aos horários em que determinada
programação seria adequada.
É o caso, por exemplo, de uma emissora que exiba, reiteradamente, programas violentos ou
com fortes cenas de sexo em plena manhã ou tarde. Nesse exemplo extremo, o Ministério Público poderia ajuizar ação civil pública contra a emissora pedindo a sua responsabilização pelos
danos causados a crianças e adolescentes. Isso porque a liberdade de expressão não é uma garantia absoluta e exige responsabilidade no seu exercício. Assim, as emissoras devem observar
na sua programação as cautelas necessárias às peculiaridades do público infantojuvenil.
Outros dispositivos do ECA
O ECA possui outro dispositivo parecido que trata sobre o tema, mas que não foi impugnado
nem declarado inconstitucional. Trata-se do art. 76, que possui a seguinte redação:

§

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado
para o público infantojuvenil, programas com ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua
classiﬁcação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

Este dispositivo não estabelece nenhuma punição para as emissoras de rádio e TV que exibirem programas fora de horários estipulados pelo Poder Público. Por essa razão, não é considerado inconstitucional, já que não viola a liberdade de expressão. Cuidado nas provas, porque o
enunciado da questão pode tentar confundir você.

Liberdade religiosa e discurso contra outras religiões
Determinado padre escreveu um livro, voltado ao público da Igreja Católica, no qual faz
críticas ao espiritismo e a religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé.
O Ministério Público da Bahia ofereceu denúncia contra o autor pela prática do art. 20, § 2º
da Lei nº 7.716/89 (Lei do racismo).
No caso concreto, o STF entendeu que não houve o crime.
A CF/88 garante o direito à liberdade religiosa. Um dos aspectos da liberdade religiosa é o
direito que o indivíduo possui de não apenas escolher qual religião irá seguir, mas também
o de praticar proselitismo religioso.
Proselitismo religioso signiﬁca empreender esforços para convencer outras pessoas a também se converterem à sua religião.
Desse modo, a prática do proselitismo, ainda que feita por meio de comparações entre as
religiões (dizendo que uma é melhor que a outra) não conﬁgura, por si só, crime de racismo.
Só haverá racismo se o discurso dessa religião supostamente superior for de dominação,
opressão, restrição de direitos ou violação da dignidade humana das pessoas integrantes
dos demais grupos. Por outro lado, se essa religião supostamente superior pregar que tem
o dever de ajudar os “inferiores” para que estes alcancem um nível mais alto de bem-estar
e de salvação espiritual, neste caso não haverá conduta criminosa.
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O que foi declarado inconstitucional foi apenas a punição caso a emissora exiba o programa
fora do horário recomendado.

Na situação concreta, o STF entendeu que o réu apenas fez comparações entre as religiões,
procurando demonstrar que a sua deveria prevalecer e que não houve tentativa de subjugar os adeptos do espiritismo.
Pregar um discurso de que as religiões são desiguais e de que uma é inferior à outra não
conﬁgura, por si, o elemento típico do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Para haver o crime, seria
indispensável que tivesse ﬁcado demonstrado o especial ﬁm de supressão ou redução da
dignidade do diferente, elemento que confere sentido à discriminação que atua como verbo núcleo do tipo.
STF. 1ª Turma. RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

Para maiores comentários, veja capítulo de Direito Penal.

1.2 SIGILO BANCÁRIO
Sigilo bancário e acesso de dados pelo Fisco
O STF ﬁnalmente deliberou sobre a possibilidade de a Administração Tributária, sem a intermediação do Poder Judiciário, ter acesso aos dados bancários e ﬁscais dos contribuintes acobertados por sigilo constitucional. Vejamos o que foi decidido.

Art. 6º da LC 105/2001
O principal dispositivo impugnado foi o art. 6º da LC 105/2001.
Vamos entender o que foi decidido a partir de um exemplo.
Imagine a seguinte situação hipotética:
Samuel era sócio administrador de uma empresa.
A Receita Federal instaurou procedimento ﬁscal contra a sociedade empresária sob a suspeita
de que estaria havendo sonegação de tributos.
No curso do procedimento, a Receita, sem autorização judicial, requisitou diretamente do banco
os extratos com as movimentações bancárias da pessoa jurídica. A título de curiosidade, essa
determinação é chamada de “requisição de informações sobre movimentação ﬁnanceira” (RMF).
A Receita fundamentou sua requisição no art. 6º da LC nº 105/2001, que preconiza:

§

Art. 6º As autoridades e os agentes ﬁscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições ﬁnanceiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações ﬁnanceiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento ﬁscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

De posse dos extratos, o Fisco constatou que realmente houve sonegação de tributos e, por
conta disso, autuou a pessoa jurídica e procedeu à constituição deﬁnitiva do crédito tributário.
O sigilo bancário é protegido pela CF/88?
SIM. A CF/88 não utiliza a expressão “sigilo bancário”, mas ele encontra sim proteção em dois
incisos do art. 5º da CF/88. Conﬁra:

§

Art. 5º (...)
X — são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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XII — é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráﬁcas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para ﬁns de investigação criminal ou instrução
processual penal;
O legislador infraconstitucional reaﬁrmou a proteção ao sigilo bancário no caput do art. 1º da
LC 105/2001:

§

Art. 1º As instituições ﬁnanceiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas
e serviços prestados.

No § 1º do art. 1º da LC 105/2001, o legislador elenca quais são as consideradas instituições
ﬁnanceiras. A lista é extensa e abrange bancos de qualquer espécie, distribuidoras de valores
mobiliários, corretoras de câmbio e até as bolsas de valores.
Para que haja acesso aos dados bancários (quebra do sigilo bancário), é necessária autorização
judicial?
Em regra, sim. Segundo entende o STF, em regra, para que se tenha acesso aos dados bancários
de uma pessoa, é necessária prévia autorização judicial, por se tratar de verdadeira cláusula de
reserva de jurisdição.
E no caso do Fisco? A Receita Federal pode requisitar, sem autorização judicial, informações bancárias das instituições ﬁnanceiras?
SIM. Essa possibilidade está prevista no art. 6º da LC 105/2001 acima transcrito e nele não se
exige autorização judicial. Logo, a lei autoriza que a Receita Federal requisite diretamente das
instituições ﬁnanceiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes.
Tudo bem. Entendi que a Lei prevê essa possibilidade. Mas tal previsão é constitucional? Este art.
6º da LC 105/2001, que autoriza o Fisco a ter acesso a informações bancárias sem autorização
judicial, é compatível com a CF/88?
SIM. O STF decidiu que o art. 6º da LC 105/2001 é CONSTITUCIONAL.
Mas o art. 6º não representa uma “quebra de sigilo bancário” sem autorização judicial?
NÃO. O STF entendeu que esse repasse das informações dos bancos para o Fisco não pode ser
chamado de “quebra de sigilo bancário”. Isso porque as informações são passadas para o Fisco
(ex.: Receita Federal) em caráter sigiloso e permanecem de forma sigilosa na Administração
Tributária. Logo, é uma tramitação sigilosa entre os bancos e o Fisco e, por não ser acessível a
terceiros, não pode ser considerada violação (quebra) do sigilo.
Assim, repito, na visão do STF, o que o art. 6º da LC 105/2001 estabelece não é uma quebra de sigilo
bancário, mas somente a “transferência de sigilo” dos bancos ao Fisco. Os dados, até então protegidos pelo sigilo bancário, prosseguem protegidos pelo sigilo ﬁscal. Pode parecer um eufemismo,
no entanto é importante ﬁcar atento porque isso pode ser exigido nas provas de concurso.
Para o STF, o simples fato de o Fisco ter acesso aos dados bancários do contribuinte não viola
a garantia do sigilo bancário. Só haverá violação se esses dados “vazarem” para pessoas estranhas ao órgão fazendário. Aí sim haveria quebra do sigilo bancário por ter sido exposta a intimidade do contribuinte para terceiros. Em casos de vazamento, a LC 105/2001 prevê punições
ao responsável, que estará sujeito a uma pena de reclusão, de 1 a 4 anos, mais multa, além de
responsabilização civil, culminando com a perda do cargo (art. 10).
Outros argumentos levantados pelos Ministros para considerarem o art. 6º constitucional
◊ O sigilo bancário não é absoluto e deve ceder espaço ao princípio da moralidade nas hipóteses em que transações bancárias indiquem ilicitudes.
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(...)

◊ A LC 100/2001 é um instrumento para fiscalizar o dever fundamental do contribuinte de pagar tributos. O dever fundamental de pagar tributos está alicerçado na ideia de solidariedade social. Assim, dado que o pagamento de tributos, no Brasil, seria um dever fundamental
— por representar o contributo de cada cidadão para a manutenção e o desenvolvimento de
um Estado que promove direitos fundamentais —, é preciso que sejam adotados mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal.
◊ A prática prevista na LC 105/2001 é comum em vários países desenvolvidos e a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo questionado seria um retrocesso diante dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para combater ilícitos como lavagem de dinheiro e evasão de divisas e para coibir práticas de organizações criminosas.
◊ A identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte pela
Administração Tributária dá efetividade ao princípio da capacidade contributiva, que, por
sua vez, sofre riscos quando se restringem as hipóteses que autorizam o acesso às transações bancárias dos contribuintes.
◊ ALC 105/2001 não viola a CF/88. Isso porque o legislador não estabeleceu requisitos objetivos
para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras e
exigiu que, quando essas informações chegassem ao Fisco, ali mantivessem o dever de sigilo.
Com efeito, o parágrafo único do art. 6º preconiza que o resultado dos exames, as informações
e os documentos deverão ser conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Assim,
não há ofensa à intimidade ou qualquer outro direito fundamental, pois a LC 105/2001 não
permite a “quebra de sigilo bancário”, mas sim a transferência desse sigilo dos bancos ao Fisco.
◊ O art. 6º da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de documentos, livros e
registros de instituições financeiras somente se houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e se tais exames forem considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
A decisão acima do STF foi proferida no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE
601.314 (repercussão geral).
Placar da votação no STF
◊ Votaram pela constitucionalidade do art. 6º: Ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Roberto
Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes, e Ricardo Lewandowski.
◊ Votaram pela inconstitucionalidade do art. 6º: Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Na imprensa falou-se muito na “Receita Federal”, ou seja, que o STF autorizou que a “Receita Federal”
obtenha os dados bancários sem autorização judicial. No entanto, indaga-se: as Receitas estadual
e municipal também poderão requisitar dos bancos informações sobre movimentações bancárias?
SIM. Se você ler novamente o art. 6º da LC 105/2001, vai observar que ele dispõe que estão autorizados a requisitar as informações bancárias as autoridades e agentes ﬁscais tributários não apenas da União (Receita Federal), mas também dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, as Receitas estadual e municipal (Secretarias de Fazenda estadual e municipal) também
poderão requisitar dos bancos, sem autorização judicial, informações sobre movimentações
bancárias sem que isso conﬁgure quebra de sigilo bancário.
Vale ressaltar, no entanto, que, para que os Estados, DF e Municípios possam fazer uso dessa
prerrogativa prevista no art. 6º da LC 105/2001, eles precisarão, antes, editar um ato normativo
que regulamente e traga, com detalhes, todas as regras operacionais para a aplicação do dispositivo legal.
Neste regulamento deverão ser previstos sistemas adequados de segurança e registros de acesso para evitar a manipulação indevida dos dados, garantindo-se ao contribuinte a transparência do processo.
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Portanto, os Estados, DF e Municípios também poderão requisitar informações de instituições
bancárias relativas a seus clientes. Para isso, no entanto, repito, precisarão editar o mencionado
regulamento, além de só poderem fazer essa requisição se houver processo administrativo
instaurado ou procedimento ﬁscal em curso e tais dados forem considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Quanto à possibilidade de Estados, DF e Municípios poderem também requisitar informações
bancárias, o STF resumiu seu entendimento na seguinte tese:
Os Estados-Membros e os Municípios somente podem obter as informações previstas no art. 6º
da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria de forma análoga ao Decreto nº 3.724/2001,
observados os seguintes parâmetros:
a. pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado;
b. prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais
atos, garantido seu mais amplo acesso aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de
documentos, mas também de decisões;
c. sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico;
d. existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com o registro de
acesso; e, finalmente,
e. estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios.
Mudança de entendimento do STF
Vale ressaltar que o julgado acima representa mudança de entendimento do STF. Isso porque
no RE 389808, a Corte Suprema havia decidido que seria necessária prévia autorização judicial,
de sorte que o art. 6º da LC 105/2001 seria inconstitucional. Conﬁra:
DE DADOS — AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da
N SIGILO
Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráﬁcas, aos dados e às comunicações, ﬁcando a exceção — a quebra do sigilo
— submetida ao crivo de órgão equidistante — o Judiciário — e, mesmo assim, para
efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS — RECEITA FEDERAL. Conﬂita com a Carta da República norma legal atribuindo
à Receita Federal — parte na relação jurídico-tributária — o afastamento do sigilo de
dados relativos ao contribuinte.
STF. RE 389808, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/12/2010.
A diferença é que, de lá para cá, houve uma substancial mudança na composição dos Ministros do
STF. Saíram muitos dos que votaram pela inconstitucionalidade e entraram outros com posição
diferente. Além disso, o Min. Ricardo Lewandowski alterou seu entendimento sobre a matéria.
Posição do STJ
O novo entendimento do STF já era adotado, em parte, pelo STJ, que possui, inclusive, um Recurso Especial repetitivo sobre o tema (REsp 1.134.665/SP). Na ocasião, o STJ ﬁrmou a tese de
que a autoridade ﬁscal pode solicitar diretamente das instituições ﬁnanceiras, ou seja, sem
autorização judicial, informações sobre operações realizadas pelo contribuinte, requerendo,
até mesmo, os extratos de contas bancárias.
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A Receita Federal, atualmente, já pode requisitar tais informações bancárias porque possui
esse regulamento. Trata-se do Decreto 3.724/2001, que “regulamenta o art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria
da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições ﬁnanceiras
e das entidades a elas equiparadas.”

Assim, para o STJ, no âmbito do processo administrativo ﬁscal, para ﬁns de constituição de
crédito tributário, é possível a requisição direta de informações pela autoridade ﬁscal às instituições bancárias sem prévia autorização judicial.
STJ. 1ª Seção. REsp 1134665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/11/2009 (recurso repetitivo).
É possível que as informações bancárias obtidas pelo Fisco sem autorização judicial sejam utilizadas em processos criminais?
Vamos entender melhor este tema voltando ao nosso exemplo.
Samuel era sócio administrador de uma empresa.
A Receita Federal instaurou procedimento ﬁscal contra a sociedade empresária sob a suspeita
de que estaria havendo sonegação de tributos.
No curso do procedimento, a Receita, sem autorização judicial, requisitou diretamente do banco os extratos com as movimentações bancárias da empresa (art. 6º da LC nº 105/2001).
De posse dos extratos, o Fisco constatou que realmente houve sonegação de tributos e, por conta
disso, autuou a pessoa jurídica e procedeu à constituição deﬁnitiva do crédito tributário. Até
aqui temos apenas um processo administrativo-tributário (cobrança de tributos e multas).
Imagine, no entanto, que a Receita Federal encaminhou ao MPF cópia integral do processo administrativo-ﬁscal, inclusive dos extratos bancários, e o Procurador da República, com base nesses
elementos informativos (“provas”), denunciou Samuel como incurso no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.
Ao se defender, Samuel sustentou a ilicitude da prova colhida (extratos bancários) alegando
que teria havido uma quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Desse modo, essa
prova não poderia ser utilizada no processo penal.
Não há mais dúvidas de que o Fisco poderá requisitar diretamente as informações bancárias.
Isso está previsto no art. 6º da LC 105/2001, é constitucional e não conﬁgura quebra de sigilo.
Tudo bem. Mas esses dados poderão ser utilizados em processos criminais ou somente em processos administrativo-tributários?
SIM, esses dados poderão também ser utilizados em processos criminais.
Não é nula a condenação criminal lastreada em prova produzida no âmbito da Receita Federal do Brasil por meio da obtenção de informações de instituições ﬁnanceiras sem prévia
autorização judicial de quebra do sigilo bancário. Isso porque o STF decidiu que são constitucionais os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso direto da Receita Federal à
movimentação ﬁnanceira dos contribuintes.
STF. 2ª Turma. RHC 121429/SP, Rel. Min. Dias Toﬀoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822).

Quadro-resumo dos órgãos que podem requisitar informações bancárias diretamente (sem autorização judicial):
SIGILO BANCÁRIO
Quais órgãos poderão requerer informações bancárias
diretamente das instituições ﬁnanceiras?
POLÍCIA

MP

NÃO. É necessária autorização judicial.
NÃO. É necessária autorização judicial (STJ HC 160.646/SP, Dje 19/09/2011).
Exceção: é lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o
ﬁm de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra
ilegal de sigilo bancário (STJ. 5ª Turma. HC 308.493-CE, j. em 20/10/2015).
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TCU

NÃO. É necessária autorização judicial (STF MS 22934/DF, DJe de 9/5/2012).
Exceção: o envio de informações ao TCU relativas a operações de crédito
originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário (STF.
MS 33340/DF, j. em 26/5/2015).

Receita Federal

SIM, com base no art. 6º da LC 105/2001. O repasse das informações dos
bancos para o Fisco não pode ser deﬁnido como sendo "quebra de sigilo
bancário".

Fisco estadual,
distrital,
municipal
CPI

SIM, desde que regulamentem, no âmbito de suas esferas de competência,
o art. 6º da LC 105/2001, de forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001.
SIM (seja ela federal ou estadual/distrital) (art. 4º, § 1º da LC 105/2001).
Prevalece que CPI municipal não pode.

Art. 5º da LC 105/2001
Acima falamos bastante sobre o art. 6º da LC 105/2001, mas vale ressaltar que o art. 5º da mesma Lei também foi questionado. Leia com muita atenção o dispositivo porque ele será cobrado
nas provas de concurso:

§

Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições ﬁnanceiras informarão à administração
tributária da União, as operações ﬁnanceiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 1º Consideram-se operações ﬁnanceiras, para os efeitos deste artigo:
I — depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
II — pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
III — emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;
IV — resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança;
V — contratos de mútuo;
VI — descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
VII — aquisições e vendas de títulos de renda ﬁxa ou variável;
VIII — aplicações em fundos de investimentos;
IX — aquisições de moeda estrangeira;
X — conversões de moeda estrangeira em moeda nacional;
XI — transferências de moeda e outros valores para o exterior;
XII — operações com ouro, ativo ﬁnanceiro;
XIII — operações com cartão de crédito;
XIV — operações de arrendamento mercantil; e
XV — quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão
competente.
§ 2º As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a informes relacionados com a identiﬁcação dos titulares das operações e os montantes
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SIGILO BANCÁRIO
Quais órgãos poderão requerer informações bancárias
diretamente das instituições ﬁnanceiras?

globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identiﬁcar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
§ 3º Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as operações ﬁnanceiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 4º Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito ﬁscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar ﬁscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5º As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo ﬁscal, na forma da legislação em vigor.
Este art. 5º da LC 105/2001 permite que o Poder Executivo edite um ato normativo obrigando
as instituições ﬁnanceiras a informarem a Receita Federal sempre que houver uma operação
ﬁnanceira acima de determinado valor.
Atualmente, o ato normativo que regulamenta o art. 5º da LC 105/2001 é a Instrução Normativa
RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015. Segundo esta IN, as instituições ﬁnanceiras são obrigadas a
informar para a Receita Federal sempre que houver uma movimentação ﬁnanceira acima de:
◊ R$ 2 mil, no caso de pessoas físicas; e
◊ R$ 6 mil, no caso de pessoas jurídicas.
Assim, se você faz a transferência de R$ 5 mil de sua conta bancária para a de seu pai, por exemplo, esta informação será repassada pelo banco à Receita Federal. Caso a Receita Federal considere que você efetuou movimentações bancárias muito superiores à renda que declarou,
para ﬁns de imposto de renda, ela poderá instaurar uma ação ﬁscal para que você justiﬁque
tais operações (art. 5º, § 4º da LC 105/2001), sob pena de se considerar que você omitiu receitas.
Desse modo, estes dados são utilizados pelo Fisco para cruzar informações e assim veriﬁcar se há
compatibilidade entre os valores movimentados e os dados apresentados na declaração do IR.
Vale ressaltar que os gastos com cartão de crédito também estão abrangidos por este dever de
informar. Assim, o valor da fatura paga é comunicado à Receita.
Importante esclarecer que, nos termos do § 2º do art. 5º da LC 105/2001, somente são informados os valores movimentados e os titulares das operações. A Receita Federal, em tese, não tem
acesso à origem ou natureza dos gastos (ex.: se a pessoa gastou tais valores no supermercado,
no hospital, no motel etc.).
O art. 5º da LC 105/2001 foi julgado constitucional pelo STF com base nos mesmos argumentos
acima explicados quanto ao art. 6º.

§§ 1º e 2º do art. 198 do CTN inseridos pela LC 104/2001
A LC 104/2001 inseriu os §§ 1º e 2º no art. 198 do CTN, com a seguinte redação:

§

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou ﬁnanceira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I — requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
II — solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública,
desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão
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§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será
realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.
O inciso II do § 1º e o § 2º do mesmo art. 198 autorizam o compartilhamento de informações
sigilosas entre as autoridades administrativas, no interesse da Administração Pública.
Nas ADIs propostas questionava-se a constitucionalidade da previsão.
O STF, contudo, rejeitou tais ações, considerando que os dispositivos são constitucionais.
Mais uma vez o STF entendeu que os dispositivos acima não conﬁguram “quebra” de sigilo,
mas sim uma mera transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Além disso, a Corte considerou que o legislador previu formalidades e mecanismos suﬁcientes para assegurar que não haja vazamento dessas informações.
Conclusões
As ações diretas questionavam a constitucionalidade do art. 1º da LC 104/2001 (que alterou o
CTN), dos arts. 1º, § 3º e 4º, 3º, § 3º, 5º e 6º da LC 105/2001 e dos Decretos 3.724/2001, 4.489/2002
e 4.545/2002.
As ADIs foram julgadas improcedentes e esses dispositivos foram considerados constitucionais.
No RE 601314/SP, o STF também considerou constitucional a Lei nº 10.174/2001 que, ao trazer
nova redação para o art. 11 da Lei nº 9.311/96 (instituidora da CPFM), permitiu que a Receita
Federal, de posse das informações sobre a movimentação ﬁnanceira de titulares de contas
bancárias,pudesse utilizá-las para a averiguação de divergências e, em face destas, instaurasse
procedimento administrativo tendente à veriﬁcação da existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições, e ao lançamento de crédito porventura existente.
Resumindo:
As autoridades e os agentes ﬁscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições ﬁnanceiras informações
sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. Esta possibilidade encontra-se prevista no art. 6º da LC 105/2001, que foi considerada constitucional pelo STF. Isso porque esta
previsão não se caracteriza como “quebra” de sigilo bancário, ocorrendo apenas a “transferência de sigilo” dos bancos ao Fisco.
Vale ressaltar que os Estados-Membros e os Municípios somente podem obter as informações previstas no art. 6º da LC 105/2001 uma vez regulamentada a matéria, de forma
análoga ao Decreto Federal nº 3.724/2001, observados os seguintes parâmetros:
a. pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de
cobrança no procedimento administrativo instaurado;
b. prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais
atos, garantido o seu mais amplo acesso aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de documentos, mas também de decisões;
c. sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico;
d. existência de sistemas eletrônicos de segurança que fossem certificados e com o registro
de acesso; e, finalmente,
e. estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios.
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ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere
a informação, por prática de infração administrativa.

A Receita Federal, atualmente, já pode requisitar tais informações bancárias porque possui
esse regulamento. Trata-se justamente do Decreto 3.724/2001 acima mencionado, que regulamenta o art. 6º da LC 105/2001.
O art. 5º da LC 105/2001, que obriga as instituições ﬁnanceiras a informarem periodicamente à Receita Federal as operações ﬁnanceiras realizadas acima de determinado valor,
também é considerado constitucional.
STF. Plenário. ADI 2390/DF, ADI 2386/DF, ADI 2397/DF e ADI 2859/DF, Rel. Min. Dias Toﬀoli, julgados em 24/2/2016 (Info 815).

Nas provas pode ser cobrada a redação literal das duas teses ﬁxadas:
O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a ﬁscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN.
STF. Plenário. RE 601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2016 (repercussão geral) (Info 815).

1.3 DIREITOS SOCIAIS
Constitucionalidade da jornada de trabalho do Bombeiro Civil
Lei nº 11.901/2009
A Lei nº 11.901/2009 regulamenta o exercício da proﬁssão de Bombeiro Civil, também chamado
de brigadista particular.
Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos da Lei, exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado
contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou
empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.
É muito comum encontrarmos bombeiros civis em shopping centers.
Jornada de trabalho
O art. 5º da Lei nº 11.901/2009 prevê que a jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais.
O Procurador-Geral da República ajuizou ADI contra este art. 5º alegando que a jornada de trabalho nele estipulada é excessiva e, portanto, violaria o direito fundamental à saúde (art. 196
da CF/88), bem como o art. 7º, incisos XIII e XXII:

§

Art. 7º (...)
XIII — duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XXII — redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene
e segurança;

O STF acolheu o pedido feito na ADI? O art. 5º da Lei nº 11.901/2009 é inconstitucional?
NÃO.
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STF. Plenário. ADI 4.842/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 14/09/2016 (Info 839).

Art. 7º, XIII
O inciso XIII do art. 7º aﬁrma que a jornada normal não pode ser superior a 8h diárias. No entanto, este inciso abre a possibilidade desse limite ser alterado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho com a compensação de horários, ou seja, trabalha-se mais que 8h em
um dia, mas compensa-se trabalhando menos em outro.
O STF entendeu que, apesar de o inciso XIII tratar da relativização apenas por meio de acordo
ou convenção coletiva, também é permitido que o limite máximo de 8h seja alterado por meio
de “lei”, desde que haja compensação de horário.
Assim, a jornada de 12h de trabalho por 36h de descanso prevista no art. 5º da Lei nº 11.901/2009
tem respaldo (autorização) na parte ﬁnal do inciso XIII. Isso porque este artigo garantiu aos
bombeiros civis, em proporção razoável, descanso de 36h para cada 12h trabalhadas, bem como
jornada semanal de trabalho não superior a 36h. Logo, a Lei nº 11.901/2009 previu uma jornada normal superior a 8h diárias, mas com compensação de horários, garantindo um descanso
estendido para o trabalhador.
Art. 7º, XXII
Não há violação ao inciso XXII do art. 7º considerando que o autor da ADI não comprovou,
por meio de dados técnicos e periciais consistentes, que essa jornada cause danos à saúde do
trabalhador.
Art. 196
Da mesma forma, o STF entendeu que não há ofensa ao art. 196 da CF/88, considerando que
não há danos à saúde do trabalhador. Isso porque a jornada de trabalho que ultrapassa a 8ª
hora diária será compensada com 36h de descanso, havendo um limite de 36h semanais.
Sindicatos favoráveis à lei
Vale ressaltar que os próprios sindicatos dos Bombeiros Civis se manifestaram na ADI a favor
do art. 5º da Lei nº 11.901/2009, aﬁrmando que essa jornada é benéﬁca aos trabalhadores.
Entendimento do TST
Importante mencionar, ainda, que o TST possui entendimento consolidado no sentido de que é
válida a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, desde que seja prevista em
lei ou em acordo ou convenção coletiva. Veja:
nº 444 do TST
N Súmula
É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis
de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de
trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos
feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.

Proibição de tratamento diferenciado entre a licença-maternidade e a licença-adotante
Licença-maternidade
A CF/88 garante às mulheres que tiverem ﬁlho uma licença remunerada para que possam, durante um tempo, se dedicar exclusivamente à criança. É a chamada licença-maternidade (ou
licença à gestante), que está prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88:
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É constitucional o art. 5º da Lei nº 11.901/2009, que estipula que a jornada do Bombeiro Civil
é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36
(trinta e seis) horas semanais.

§

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII — licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias;

Essa licença-maternidade é assegurada também às servidoras públicas?
SIM. O art. 39, § 3º, da CF/88 aﬁrma que a licença-maternidade é garantida também às servidoras públicas.
Qual é o prazo da licença-maternidade?
O prazo da licença-maternidade, em regra, é de 120 dias, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88.
Vale ressaltar, no entanto, que em 2008 o Governo editou a Lei nº 11.770/2008, com o objetivo de
ampliar o prazo da licença-maternidade, por meio de um programa chamado “Empresa Cidadã”.
Pela sistemática deste programa, a pessoa jurídica que possuir uma empregada que teve
ﬁlho(a) poderá conceder a essa trabalhadora licença-maternidade não de 120, mas sim de 180
dias. Em outras palavras, a CF/88 estabelece que o prazo mínimo é de 120 dias, mas a empresa
pode conceder 180 dias.
As empresas não são obrigadas a essa concessão de 180 dias, e a forma que o Governo idealizou de incentivar a extensão desses outros 60 dias foi por meio de incentivos ﬁscais.
O art. 5º da Lei nº 11.770/2008 previu que a pessoa jurídica que aderir ao programa “Empresa
Cidadã” poderá deduzir do imposto de renda o total da remuneração integral da empregada,
paga nos dias de prorrogação de sua licença-maternidade. Em outras palavras, a empresa poderá descontar do imposto de renda o valor pago pelos 60 dias concedidos a mais.
O ponto negativo da Lei nº 11.770/2008 é que este incentivo foi muito tímido, já que a dedução
do imposto de renda só vale para empregadores que sejam pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real (o que exclui a grande maioria das empresas da incidência do benefício, fazendo com que elas não tenham qualquer incentivo para conceder a licença prorrogada). Em virtude
disso, a adesão ao programa é baixíssima.
No âmbito do serviço público, os órgãos e entidades concedem a licença-maternidade estendida (de 180 dias) para as servidoras públicas que têm ﬁlhos.
Se a mulher, em vez de dar à luz uma criança, resolver adotar um ﬁlho, também terá direito à
licença-maternidade?
SIM. A mãe que adota ou que obtém a guarda judicial da criança para ﬁns de adoção também
possui direito à licença-maternidade. A licença-maternidade no caso de adoção é chamada de
licença-adotante.
Qual é o prazo da licença-maternidade em caso de adoção? Em outras palavras, qual é o prazo
da licença-adotante? É o mesmo que o da hipótese de parto?
Na CLT: SIM.
O tema, para os trabalhadores em geral, está previsto no art. 392-A da CLT. Segundo este dispositivo, a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para ﬁns de adoção de criança terá
direito alicença-maternidade no mesmo prazo estipulado para a empregada que der à luz um
ﬁlho. Em outras palavras, para a CLT não há qualquer distinção entre as duas situações.
Na Lei nº 8.112/90: NÃO
A Lei dos Servidores Públicos da União, por outro lado, faz diferença entre os dois casos e traz
uma regra pior para a mãe que adota uma criança.
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◊ 90 dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança com até 1 ano de idade;
◊ 30 dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade.
Essa previsão do art. 210 da Lei nº 8.112/90 é constitucional? A lei pode ﬁxar um prazo para a
licença-adotante inferior ao da licença-gestante?
NÃO.
Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença-gestante, o
mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível ﬁxar prazos diversos em função da idade da criança adotada.
STF. Plenário. RE 778889/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/3/2016 (repercussão geral)
(Info 817).

Mudança no conceito tradicional de família
A CF/88 superou a ideia de família tradicional, hierarquizada, liderada pelo homem, chefe da
sociedade conjugal. O texto constitucional criou uma noção de família mais igualitária, que
não apenas resulta do casamento. Além disso, o novo modelo de família não é mais voltado à
proteção do patrimônio, mas sim a cultivar e manter laços afetivos.
Proibição constitucional de discriminação entre ﬁlhos conforme a sua origem
Outra mudança importante no conceito tradicional de família diz respeito à igualdade entre os
ﬁlhos. Na visão antiga, os ﬁlhos poderiam ter um tratamento diferenciado a depender de suas
origens. Existia a ideia de ﬁlho legítimo (decorrente do nascimento biológico em um casamento), de ﬁlho ilegítimo (fruto de uma relação extraconjugal) e de ﬁlho adotivo.
O primeiro grupo (ﬁlhos legítimos) recebia uma maior proteção do ordenamento jurídico, enquanto os demais eram discriminados.
Tal distinção foi expressamente proibida pela CF/88, que assegurou o princípio da igualdade
entre os ﬁlhos, não importando a sua origem. Veja:

§

Art. 227 (...) § 6º Os ﬁlhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualiﬁcações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à ﬁliação.

Desse modo, o art. 210 da Lei nº 8.112/90, ao estabelecer um tratamento diferenciado entre
os ﬁlhos (os biológicos usufruindo de mais tempo de cuidados maternos do que os adotivos),
viola frontalmente o art. 227, § 6º da CF/88.
Crianças adotadas podem apresentar diﬁculdades ainda maiores que os ﬁlhos biológicos
O STF pontuou, ainda, que as crianças adotadas podem apresentar diﬁculdades inexistentes
para ﬁlhos biológicos: histórico de cuidados inadequados, carência, abuso físico, moral e sexual,
traumas, entre outros. Tudo isso pode fazer com que se exija da mãe um cuidado ainda maior,
o que será garantido por meio da licença à adotante concedida no mesmo prazo que a licença
decorrente da maternidade de ﬁlhos biológicos.
Ademais, a previsão da Lei nº 8.112/90 de um prazo de licença menor para as crianças adotadas
com mais de 1 ano de idade também não se revela razoável. Nada indica que crianças mais
velhas demandem menos cuidados se comparadas a bebês. Ao contrário, quanto maior a idade
da criança, maior o tempo em que ela pode ter ﬁcado submetida a um quadro de abandono e
sofrimento, e consequentemente maior será a diﬁculdade para que se adapte à família adotiva.
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De acordo com o art. 210 da Lei nº 8.112/90, a servidora pública que adotar ou obtiver guarda
judicial de criança terá direito à licença conforme os seguintes prazos:

Por isso, quanto mais a mãe puder estar disponível para a criança adotiva, especialmente nesse
período inicial, maior a probabilidade de recuperação emocional da criança em adaptação.
Há de observar, também, que crianças adotadas apresentam mais problemas de saúde, se
comparadas a ﬁlhos biológicos, e que quanto mais avançada a idade da criança, menor a probabilidade de ser escolhida para adoção. Ademais, é necessário criar estímulos para a adoção
de crianças mais velhas.
Portanto, o tratamento mais gravoso dado ao adotado de mais idade viola o princípio da proporcionalidade, e implica proteção deﬁciente.
Em suma:
Não existe fundamento constitucional para tratar a mãe gestante de forma desigual da mãe
adotante, assim como não há razão para diferenciar o adotado mais velho do mais novo.
Desse modo, se a Lei prevê o prazo de 120 dias de licença-gestante, com prorrogação de mais
60 dias, tal prazo (bem como a prorrogação) deverá ser garantido à mulher que adota uma
criança (não importando a idade do adotando).
Além da Lei nº 8.112/90, outras leis que prevejam prazos diferenciados também serão consideradas inconstitucionais
Vale ressaltar que no recurso extraordinário acima explicado (RE 778889/PE), o STF estava analisando a Lei nº 8.112/90. No entanto, o Supremo ﬁxou a tese de forma genérica. Isso signiﬁca
que outras leis federais, estaduais, distritais ou municipais que prevejam tratamento diferenciado entre licença-maternidade e licença-adotante também são inconstitucionais. Ex.: o art.
3º da Lei nº 13.109/2015, que trata sobre a licença-adotante no âmbito das Forças Armadas, e
que repete o art. 210 da Lei nº 8.112/90, também é inconstitucional.

1.4 LEI 13.269/2016 E AUTORIZAÇÃO PARA O USO DA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA
Fosfoetanolamina sintética (“pílula do câncer”)
Um professor da USP, Gilberto Chierice, atualmente aposentado, desenvolveu, na década de
1970, uma substância chamada de fosfoetanolamina sintética, que serviria para auxiliar na
cura do câncer.
Durante muitos anos, a fosfoetanolamina sintética foi distribuída gratuitamente para inúmeros portadores de câncer que aceitavam participar de pesquisas sobre a sua eﬁcácia. A substância ﬁcou conhecida como “pílula do câncer”.
Ocorre que a fosfoetanolamina era ministrada aos doentes sem que tivesse havido ainda aprovação desta substância pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Diante disso, em junho de 2014, uma portaria da USP proibiu a distribuição da fosfoetanolamina até que houvesse a aprovação da Anvisa. A vedação imposta fez com que diversos pacientes
buscassem o Poder Judiciário pedindo o afastamento da proibição e o restabelecimento do
fornecimento da substância.
Além disso, os doentes e seus familiares ﬁzeram inúmeras campanhas na internet pedindo
para que as autoridades liberassem a distribuição e o uso da fosfoetanolamina.
Lei nº 13.269/2016
Diante da grande repercussão causada, o Congresso Nacional decidiu aprovar a Lei nº 13.269/2016
autorizando o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes portadores de câncer, mesmo
sem a aprovação da Anvisa. Veja o que diz a Lei:

§

Art. 1º Esta Lei autoriza o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna.
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I — laudo médico que comprove o diagnóstico;
II — assinatura de termo de consentimento e responsabilidade pelo paciente ou seu
representante legal.
Parágrafo único. A opção pelo uso voluntário da fosfoetanolamina sintética não exclui
o direito de acesso a outras modalidades terapêuticas.
Art. 3º Fica deﬁnido como de relevância pública o uso da fosfoetanolamina sintética
nos termos desta Lei.
Art. 4º Ficam permitidos a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição,
dispensação, posse ou uso da fosfoetanolamina sintética, direcionados aos usos de que
trata esta Lei, independentemente de registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca dessa substância.
Parágrafo único. A produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição e dispensação da fosfoetanolamina sintética somente são permitidas para agentes regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária competente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ADI 5501
A Associação Médica Brasileira (AMB) ajuizou ADI contra a Lei nº 13.269/2016.
A entidade alegou que, diante do “desconhecimento amplo acerca da eﬁcácia e dos efeitos
colaterais” da substância em seres humanos, sua liberação é incompatível com direitos constitucionais fundamentais, como os direitos à saúde (arts. 6º e 196), à segurança e à vida (art. 5º),
e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).
Na ADI, a autora argumentou que a fosfoetanolamina sintética foi testada unicamente em
camundongos, tendo sido eﬁcaz apenas no combate do melanoma (câncer de pele).
A AMB explicou que a “pílula do câncer” não passou pelos testes clínicos em seres humanos
exigidos pela legislação e que a permissão do seu uso causa risco grave à vida e à integridade
física dos pacientes.
O STF, ao apreciar a medida cautelar, concordou com a tese defendida na ADI? A Lei nº 13.269/2016,
que autorizou o uso da fosfoetanolamina, contraria a Constituição Federal?
SIM. O STF ainda não julgou em deﬁnitivo a causa, mas, por decisão majoritária, deferiu medida
liminar para suspender a eﬁcácia da Lei nº 13.269/2016.
É inconstitucional a Lei nº 13.269/2016, que autorizou o uso da fosfoetanolamina sintética
(“pílula do câncer”) por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, mesmo sem que
existam estudos conclusivos sobre os efeitos colaterais em seres humanos e mesmo sem
que haja registro sanitário da substância perante a ANVISA.
STF. Plenário. ADI 5501 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/5/2016 (Info 826).

Violação ao direito à saúde (art. 196 da CF/88)
A Lei nº 13.269/2016, ao permitir o uso da fosfoetanolamina com suspensão da exigência do
registro sanitário, violou o direito à saúde previsto no art. 196 da CF/88, considerando-se que é
dever do Estado reduzir o risco de doença e outros agravos à saúde dos cidadãos.
O Poder Público tem o dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos à população.
No entanto, isso deve ser feito com responsabilidade, devendo-se zelar pela qualidade e segurança dos produtos em circulação no território nacional.

Principais Julgados do STF e STJ comentados 2016 › 49

CONSTITUCIONAL

Art. 2º Poderão fazer uso da fosfoetanolamina sintética, por livre escolha, pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, desde que observados os seguintes condicionantes:

A busca pela cura de enfermidades não pode ser feita sem a preocupação com a qualidade das
drogas distribuídas aos indivíduos, sendo necessária, antes, uma rigorosa análise cientíﬁca.
A Lei nº 13.269/2016 permitiu a distribuição do remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária. Entretanto, a aprovação do produto no órgão do Ministério da Saúde é condição
indispensável para a sua industrialização, comercialização e importação com ﬁns comerciais,
conforme exige o art. 12 da Lei nº 6.360/76.
O registro é condição para o monitoramento da segurança, eﬁcácia e qualidade terapêutica do
produto. Sem o registro, há uma presunção de que o produto é inadequado à saúde humana.
A lei impugnada é casuística ao dispensar o registro do medicamento como requisito para
sua comercialização, e esvazia, por via transversa, o conteúdo do direito fundamental à saúde.
Ofensa ao princípio da separação dos Poderes
O STF entendeu, ainda, que a Lei nº 13.269/2016 ofendeu o princípio da separação de Poderes.
Isso porque incumbe ao Estado o dever de zelar pela saúde da população. Para isso, foi criada
a Anvisa, uma autarquia técnica vinculada ao Ministério da Saúde, com o dever de autorizar e
controlar a distribuição de substâncias químicas segundo protocolos cientiﬁcamente validados.
A atividade ﬁscalizatória é realizada mediante atos administrativos concretos devidamente
precedidos de estudos técnicos. Não cabe ao Congresso, portanto, viabilizar, por ato abstrato e
genérico, a distribuição de qualquer medicamento.
Assim, é temerária a liberação da substância em discussão sem os estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da viabilidade
do uso do medicamento para o bem-estar do organismo humano.

1.5 FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE
Imagine a seguinte situação hipotética:
Maria tentou matricular sua ﬁlha de 3 anos numa creche municipal, mas como não havia vagas
disponíveis, acabou ﬁcando na lista de espera.
Diante disso, foi impetrado mandado de segurança pedindo que o Poder Judiciário obrigasse o
Município a fornecer vagas.
O pedido da autora pode ter êxito?
SIM.
O Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer vaga em creche a criança de até 5
anos de idade.
A educação infantil, em creche e pré-escola, representa prerrogativa constitucional indisponível garantida às crianças até 5 anos de idade, sendo um dever do Estado (art. 208, IV,
da CF/88).
Os Municípios, que têm o dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil (art. 211, § 2º, da CF/88), não podem se recusar a cumprir este mandato
constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi conferido pela Constituição Federal.
STF. Decisão monocrática. RE 956475, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/05/2016 (Info 827).

O dever constitucionalmente imposto de fornecer a educação infantil representa fator que limita a discricionariedade político-administrativa dos Municípios, de forma que tais entes públicos não podem reduzir a eﬁcácia desse direito básico de índole social com argumentos de
simples conveniência ou de mera oportunidade.
Dessa forma, impõe-se ao Poder Público a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem a crianças de até 5 anos de idade, de maneira concreta, o efetivo acesso
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Precedentes
Apesar de a decisão acima ter sido monocrática, vale ressaltar que existem outros precedentes
no mesmo sentido. É o caso do STF. 2ª Turma. ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado
em 23/08/2011.
Repercussão geral
Vale ressaltar que o tema acima ainda deverá ser deﬁnitivamente dirimido, considerando que
a questão está submetida ao STF em regime de repercussão geral, reconhecida no AI 761.908,
que aguarda julgamento.

1.6 DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Constitucionalidade dos arts. 28, § 1º E 30 do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência
Estatuto da Pessoa com Deﬁciência
Recentemente foi aprovada a Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência.
O Estatuto tem por objetivo fazer com que as pessoas com deﬁciência possam exercer seus direitos e liberdades fundamentais em condições de igualdade com as demais pessoas, visando
ao fomento de sua inclusão social e cidadania.
Atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deﬁciência
O art. 28, § 1º e o art. 30 do Estatuto determinam que as escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deﬁciência sem que possam cobrar
valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para o
cumprimento dessa obrigação.
Vejamos o que dizem esses dispositivos.
Art. 28
O art. 28, caput e § 1º determinam que o Poder Público e as instituições privadas de ensino são
obrigadas a oferecer às pessoas com deﬁciência:
a. sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades e aprendizado ao longo de
toda a vida;
b. recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
c. projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim
como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
d. medidas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência;
e. planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e
usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
f. participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de
atuação da comunidade escolar;
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e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de conﬁgurar-se inaceitável
omissão governamental.

g. medidas que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais
e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses
do estudante com deficiência;
h. práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;
i. formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado,
de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
j. oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva,
de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e
participação;
k. acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
l. inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional
técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
m.acesso, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer,
no sistema escolar;
n. acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da
comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as
modalidades, etapas e níveis de ensino;
o. profissionais de apoio escolar;
p. articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.
Vale ressaltar que as instituições privadas não poderão cobrar valores adicionais de qualquer
natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para o cumprimento dessas determinações (§ 1º do art. 28).
Art. 30
O art. 30 da Lei em comento determina que, nos processos seletivos (ex.: vestibular) para cursos oferecidos por instituições de ensino superior e de educação proﬁssional e tecnológica
(públicas ou privadas), deverão ser adotadas as seguintes medidas:
a. atendimento preferencial à pessoa com deficiência;
b. disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o
candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva
necessários para sua participação;
c. disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;
d. disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
e. dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto
na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia
solicitação e comprovação da necessidade;
f. adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
g. tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
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A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) ajuizou ação de inconstitucionalidade contra o art. 28, § 1º e o art. 30 do Estatuto.
Como vimos acima, os dispositivos atacados preveem uma série de obrigações às instituições
particulares de ensino regular no atendimento de todo e qualquer portador de necessidade especial, mas veda a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades,
anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Isso, na visão da entidade, fará
com que as instituições de ensino tenham inúmeros custos, que não poderão ser repassados
ao consumidor.
Para a CONFENEN, é dever do Estado oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de deﬁciência, conforme previsto no art. 208, III, da CF/88.
Segundo a autora, os dispositivos impugnados violam também o principio da razoabilidade.
Isso porque a Lei está exigindo das escolas particulares aquilo que o próprio Estado não consegue cumprir.
O STF concordou com os argumentos suscitados na ADI? Os dispositivos impugnados são inconstitucionais?
NÃO.
São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as
escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com
deﬁciência sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação.
STF. Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829).

Convenção de Nova York
A Lei nº 13.146/2015 tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência
(Convenção de Nova York) e seu Protocolo Facultativo.
A Convenção foi assinada em 30/03/2007, aprovada no Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 186, de 31/08/2008 (data em que entrou em vigor para o Brasil no plano jurídico externo) e promulgada pelo Presidente da República pelo Decreto 6.949, de 25/08/2009 (data de
início de sua vigência no plano interno).
Vale ressaltar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência possui status de
emenda constitucional em nosso país, considerando que se trata de convenção internacional
sobre direitos humanos que foi aprovada, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, conforme previsto no § 3º do art. 5º
da CF/88.
O art. 24 da Convenção reconhece o direito à educação como isento de discriminação e determina que os Estados signatários assegurem sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
de maneira que as pessoas com deﬁciência não possam ser excluídas do sistema educacional
geral sob alegação de deﬁciência.
Assim, à luz dessa Convenção e, por consequência, da própria Constituição (art. 5º, § 3º, da
CF/88), o ensino inclusivo em todos os níveis é imperativo posto mediante regra explícita.
Desse modo, o Brasil, ao editar a Lei nº 13.146/2015, incluindo os dispositivos impugnados, atuou
em estreito atendimento a mandamentos constitucionais de proteção à pessoa com deﬁciência, além de cumprir compromissos internacionais assumidos com o Decreto nº 6.949/2009.
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Dever de oferecer ensino às pessoas com deﬁciência não é apenas do Estado
O Estado tem o dever de facilitar às pessoas com deﬁciência sua plena e igual participação no
sistema de ensino e na vida em comunidade. No entanto, esse dever não é apenas do Poder
Público, podendo ser exigido também das instituições privadas de ensino.
É verdade que a educação pode ser prestada pela iniciativa privada. Isso não signiﬁca, contudo,
que os agentes econômicos que o fazem possam agir de forma ilimitada ou sem responsabilidade.
Para que as instituições privadas prestem serviços de educação, é necessária a sua autorização
e avaliação pelo Estado, bem como o cumprimento das normas gerais de educação nacional.
De igual modo, os estabelecimentos privados não podem eximir-se dos deveres impostos pela
Constituição Federal para os serviços educacionais do país, dentre eles o estabelecido pelo art.
208, III, da CF/88.
Ensino inclusivo atende aos objetivos constitucionais
À escola não é dado escolher, segregar, separar os alunos. Seu dever é o de ensinar, incluir, conviver.
A vivência cotidiana, o convívio com o diferente, são valores educacionais em si mesmos, e
têm riqueza própria, pois desenvolvem o acolhimento, a tolerância e a ética. Portanto, o ensino inclusivo milita em favor da dialógica implementação dos objetivos esquadrinhados pela
Constituição. É somente com a efetivação desses valores que pode haver a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, voltada para o bem de todos.
Assim, o ensino inclusivo é política pública estável. Se as instituições privadas de ensino exercem atividade econômica, devem se adaptar para acolher as pessoas com deﬁciência, prestando serviços educacionais que não enfoquem a deﬁciência apenas sob a perspectiva médica,
mas também ambiental. Ou seja, os espaços devem ser isentos de barreiras, as verdadeiras
deﬁciências da sociedade. Esses deveres devem se aplicar a todos os agentes econômicos, e
entendimento diverso implica privilégio odioso, porque oﬁcializa a discriminação.

Judiciário pode determinar realização de obras de acessibilidade em prédios públicos
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) requerendo que a instituição fosse condenada a adequar seus prédios às normas de acessibilidade, a ﬁm de permitir a sua utilização por pessoas com deﬁciência.
Fundamentos invocados no pedido formulado na ACP: Constituição Federal, Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deﬁciência, Lei nº 10.098/2000 e Decreto nº
5.296/2004.
Importante: em uma prova discursiva ou prática do MPF, Defensoria ou Magistratura envolvendo este tema, é fundamental que você mencione todos estes diplomas.
Na ação, o MPF pediu que as obras começassem em um prazo máximo de 6 meses e que, depois de iniciadas, fossem concluídas em até 18 meses.
Contestação
A UFPE contestou a ação, invocando, dentre outros argumentos:
a. que a forma como serão gastos os recursos da Universidade é uma decisão de conveniência
e oportunidade do reitor, não sendo possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo; e
b. a teoria da reserva do possível, segundo a qual os recursos são limitados e as necessidades
ilimitadas, de forma que não há condições financeiras de o Poder Público atender a todas as
demandas sociais.
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SIM.
O Poder Judiciário pode condenar universidade pública a adequar seus prédios às normas
de acessibilidade a ﬁm de permitir a sua utilização por pessoas com deﬁciência.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.472-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

Conveniência e oportunidade
Em se tratando de direitos individuais e sociais de absoluta prioridade,o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo
administrador relapso.
Se o Judiciário deixasse de garantir os direitos de absoluta prioridade levando em conta tais argumentos, estaria fazendo juízo de valor ou político em uma esfera na qual o legislador não lhe
deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento
dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública.
Reserva do possível
Se um direito é qualiﬁcado pelo legislador como absoluta prioridade, ele deixa de integrar o
universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente
ﬁxada pela Constituição ou pela lei.
Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública
nos planos orçamentários do ente político, especialmente quando não houver comprovação
objetiva da incapacidade econômico-ﬁnanceira da pessoa estatal.
Sobre o tema, é interessante conhecer o seguinte julgado do STJ que é uma verdadeira aula:
1. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia que, desde os romanos, está
N (...)
incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode
ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est — Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a
insuﬁciência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia.
2. Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como “sinônimo” de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por
todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõem o
direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo.
3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha, de uma
decisão. Quando não há recursos suﬁcientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em determinada área implica escassez de recursos
para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o gasto com festividades ou
propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a prestação de uma educação de qualidade.
4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode
ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao
administrador público preteri-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria
pode tratar tais direitos como secundários. Isso porque a democracia não se restringe
na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade
da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde
houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação,
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inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais
valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário,
se estará usando da “democracia” para extinguir a Democracia.
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema
que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente
ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando
esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se aﬁrma que a
reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.
6. O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o mínimo para se viver.
O conteúdo daquilo que seja o mínimo existencial abrange também as condições socioculturais, que, para além da questão da mera sobrevivência, asseguram ao indivíduo
um mínimo de inserção na “vida” social.
(...)
11. Todavia, a real insuﬁciência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público,
não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de
cunho social. No caso dos autos, não houve essa demonstração. (...)
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/12/2015.
Dessa forma, não se mostra abusiva nem ilegal a ﬁxação de prazo para o início e o ﬁm das obras
de acessibilidade nos prédios da Universidade Federal.
Precedente semelhante do STF
Importante mencionar que o STF já enfrentou questão parecida, ocasião em que decidiu que o
Poder Judiciário pode obrigar a Administração Pública a garantir o direito a acessibilidade em
prédios públicos:
CF/88 e a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deﬁciência asseN Aguram
o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos,
devendo a Administração adotar providências que o viabilizem.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos
como essenciais, sem que isso conﬁgure violação do princípio da separação de poderes.
STF. 1ª Turma. RE 440028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013 (Info 726).
Este entendimento do STF já foi cobrado em prova:
◊ (Promotor MP/AM, 2015) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a acessibilidade em escolas depende de política pública sujeita à esfera de discricionariedade do administrador público, não podendo o Judiciário exercer qualquer tipo de controle, pois estaria se
imiscuindo no “mérito” administrativo. (Errado)

1.7 MANDADO DE INJUNÇÃO
Mandado de injunção é...
— uma ação (instrumento processual)
— de cunho constitucional (remédio constitucional)
— que pode ser proposta por qualquer interessado
— com o objetivo de tornar viável o exercício
— de direitos e liberdades constitucionais ou
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— e que não estão sendo possíveis de ser exercidos
— em virtude da falta, total ou parcial, de norma regulamentando estes direitos.
mandado de injunção (MI) é instrumento processual instituído especialmente para
5 “Oﬁscalizar
e corrigir, concretamente, as omissões do Poder Público em editar as normas
necessárias para tornar efetivos direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Constituição).”
(BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito Constitucional. Tomo II — Direito Constitucional Positivo. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 230).
Uma das mais importantes novidades legislativas de 2016 foi a Lei nº 13.300/2016, que regulamentou o mandado de injunção. No site www.dizerodireito.com.br estão disponíveis gratuitamente comentários sobre o tema.

1.8 NACIONALIDADE
Conceito
Nacionalidade é...
— o vínculo jurídico-político que une uma pessoa a determinado Estado
— do qual se originou ou pelo qual foi adotado,
— fazendo deste indivíduo um componente do povo,
— e sujeitando-o aos direitos e obrigações oriundos desta relação.

Direito fundamental
A nacionalidade é considerada um direito fundamental, protegida em âmbito internacional,
valendo ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos dos Homens proclama em seu artigo
XV que “todo homem tem direito a uma nacionalidade” e que “ninguém será arbitrariamente
privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade”.

Nacionalidade X Cidadania
Nacional e cidadão não são conceitos coincidentes.
◊ Nacional: é o indivíduo que faz parte do povo de um Estado através do nascimento ou da
naturalização (nacionalidade = vínculo marcantemente jurídico).
◊ Cidadão: é o indivíduo que tem direitos políticos, ou seja, pode votar e ser votado, propor
ação popular, além de organizar e participar de partidos políticos (cidadania = vínculo marcantemente político).

Espécies de nacionalidade

1) NACIONALIDADE
ORIGINÁRIA
(também chamada
de primária, atribuída
ou involuntária)

É aquela que resulta de um fato natural (o nascimento).
A pessoa se torna nacional nato.
Critérios para atribuição da nacionalidade originária:
a. Critério territorial (jus soli): se a pessoa nascer no território do
país, será considerada nacional deste.
b. Critério sanguíneo (jus sanguinis): a pessoa irá adquirir a nacionalidade de seus ascendentes, não importando que tenha
nascido no território de outro país.
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— de prerrogativas relacionadas com nacionalidade, soberania ou cidadania

