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MENSAGEM 
DOS EDITORES
 
O Jornal Direito & Pesquisa é um veículo voltado para publicação e 
disseminação dos trabalhos produzidos pelos alunos da Graduação da Escola de Direito 
de Brasília ao longo das disciplinas curriculares, dos grupos de estudo e/ou de pesquisa.  
Além disso, o Jornal serve também para comunicação dos trabalhos desenvolvidos 
pelos professores da Instituição.

Nesta 5ª Edição, o Jornal Direito & Pesquisa vem justamente destacar os 
trabalhos apresentados pelos discentes da graduação e pós-graduação no IV Seminário 
de Iniciação Científica ocorrido nos dias 3 e 4 de dezembro do ano de 2014. Além 
disso, o Jornal destaca os novos grupos de estudo e pesquisa lançados no último  
semestre.

Desejamos a todos uma boa leitura!
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APRESENTAÇÃO
PESQUISA E TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC da graduação representa um desafio para 
alunos e professores. Isto porque no último ano do curso, os alunos resistem a conhecimentos 
que não estejam diretamente ligados ao Exame da OAB e aos concursos públicos. Desafio 
para os professores de “desconstruir” esta interpretação sobre o TCC e a própria pesquisa 
científica no Direito.
 

Pesquisa implica em “investigar”, em buscar novos conhecimentos. Ela demanda curiosidade, 
inquietação, problematização e um “não” comodismo diante dos dogmas jurídicos.
 
E esta é a contribuição do TCC – instigar a reflexão pois “pesquisa é mais que monografia”1.
 

Na pesquisa científica a sistematização dos argumentos e a metodologia são responsáveis 
pela coerência interna. Não há defesa de “causa” na pesquisa científica.  Ela não se resume ao 
“aprofundamento” do assunto. Ela parte de uma inquietação ou “indignação do sujeito em relação 
ao conhecimento produzido ou às normas morais, sociais ou legisladas” 2.

A inquietação é um dos elementos do processo de construção da pesquisa e éconhecida como
o problema de pesquisa. Trata-se de uma pergunta que acompanhará o aluno-pesquisador durante
a coleta de dados e a análise dos mesmos.
 

Contudo, o processo de construção de estratégias de argumentação, a capacidade de 
analisar diferentes “recortes” da realidade e de construir “respostas” a estes “problemas” 
permeiam a atividade diária dos operadores do Direito.3 Contudo, o processo de construção 
de estratégias de argumentação, a capacidade de analisar diferentes “recortes” da realidade 
e de construir “respostas” a estes “problemas” permeiam a atividade diária dos operadores 
do Direito 3.

Portanto, o aprendizado relacionado ao processo de construção do TCC também auxiliará o 
futuro operador do Direito. A complexidade do fenômeno jurídico hoje demanda maior reflexão 
e pesquisa sobre as inúmeras possibilidades para solução de um determinado conflito.

Neste sentido o aprendizado adquirido durante o processo de construção do TCC 
mostrará para o futuro operador do Direito o caminho da problematização, preparando-o 
para os inúmeros desafios que não se resumirão ao tripé doutrina-legislação-jurisprudência, 
que demandarão um olhar mais crítico e atento a variáveis nem sempre disponíveis na 
norma.

A reflexão crítica é o desafio – na pesquisa científica e na aplicação do Direito.

Julia Maurmann Ximenes
Professora da graduação, pós-graduação e

mestrado da Escola de Direito de Brasília/IDP

BITTAR, Eduardo C.B. Pesquisa e Direito: o ensino jurídico, a indispensabilidade da experiência da pesquisa e o atual dilema da monografia de final de curso. IN: 
ABEDI. Anuário. Ano 2, n. 2, 2004, p. 143-157.

GUSTIN, Miracy; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) Pensando a pesquisa juridica. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 33. 

A pesquisa científica e a pesquisa “instrumental”, ou seja, a pesquisa presente no cotidiano do exercício das diferentes profissões do Direito, não são sinônimas, 
ainda que se aproximem. Uma das principais diferenças reside justamente na presença de um problema de pesquisa que não se resume a defesa de uma tese, de 
uma “causa”, mas sim na inquietação que será objeto da pesquisa e que acompanha o aluno-pesquisador até o final do trabalho.   
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Em meio ao clima de manifestações que tomou 
o país em meados de 2013,  fomos levados a tentar 
compreender os mecanismos pelos quais os diversos 
segmentos  de uma sociedade plural conseguem fa-
zer com que suas reivindicações sejam atendidas. 

Optamos por investigar na esfera do Poder 
Legislativo – no âmbito Federal – as respostas 
dadas às reivindicações realizadas pelas várias 
entidades da sociedade civil desde o adven-
to da CF/88. A pesquisa foi realizada em torno 
de uma lei que tenha sido publicada visando a 
atender a reivindicações de grupos minoritários 
(Lei 12.711 de 2012 – Lei de Cotas nas Univer-
sidades), em comparação com outra que tenha 
atendido a interesses de grupos majoritários (Lei 
12.651 de 2012 – Novo Código Florestal).

Assim, a dúvida que move o presente traba-
lho é em que medida a representação das mino-
rias4 no Congresso Nacional, em termos quan-
titativos, colabora para que as reivindicações 
destes grupos minoritários sejam atendidas?

Neste sentido, optamos por analisar duas 
leis, sendo uma que visasse a atender aos inte-
resses de uma minoria, e outra que tenha aten-
dido a interesses de um grupo majoritário, em 
termos numéricos (Lei de Cotas nas Universida-
des Públicas e Novo Código Florestal, respecti-
vamente). Desta forma, analisamos a quantidade 
de membros da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias e da Bancada Ruralista ao tempo em 
que cada uma dessas leis foi votada, a fim de ve-
rificar se a aprovação de cada uma dessas leis foi 
determinada por uma representação relevante 
em termos quantitativos dos interesses de cada 
grupo.

A expressividade dos resultados simbolizados 
pela aprovação destas leis para os respectivos grupos 
beneficiados em seus interesses não se funda sobre os 
mesmos pressupostos de representatividade numérica: 
de um lado, tem-se a bancada ruralista, que compõe 
aproximadamente um terço da Câmara dos Deputa-
dos, enquanto que a Comissão de Direitos Humanos 
de Minorias, na mesma Casa, corresponde a apenas 
7% dos membros da Câmara. 

E, ainda assim, os dois grupos foram prestigiados por uma 
maioria parlamentar independentemente da quantidade de 
parlamentares que representavam os interesses protegidos 
pelo projeto de lei em apreciação.

A proporção dos membros representantes destes dois gru-
pos no Senado Federal, todavia, leva-nos a tomar um pouco 
mais de cautela quanto às conclusões. Enquanto a FPA, no Se-
nado Federal, conta com representação equivalente a 13% dos 
membros da Casa, a CDH possui 19 membros titulares, o que 
corresponde a aproximadamente 23% da quantidade total de 
membros ativos do Senado Federal.

Tal ordem de fatores é capaz de nos levar a uma sé-
rie de indagações esuposições alheias ao objeto deste 
trabalho. Todavia, qualquer outra suposição é impossível 
de se comprovar por meio deste estudo, salvo a de que 
o critério meramente quantitativo não pode ser adotado 
como elemento indicativo do atendimento às reivindica-
ções face ao Congresso Nacional.

Arthur Calaça e Lucas Paulo

ATENDIMENTO AOS INTERESSES 
MINORITÁRIOS NO CONGRESSO 
NACIONAL: UMA QUESTÃO 
QUANTITATIVA? 

“[N]ão é necessariamente uma questão de representação numérica na população”. ROSE, Arnold 
M.; SILLS, David L. (ed.). Minorities. v. 10. International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: 
Macmillan Company, 1972, pp. 365-371.

Disponível em: <http://rl.senado.gov.br/reports/rwservlet?accor&report=accor/
COMPPERMANENTE.RDF&desformat=PDF&P_COD_COLEGIADO=834&P_DATA=03/06/2014&P_
TIP_PUBLICACAO=W>. Acesso em: 3 de Junho de 2014, às 18h25min.
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Pode-se definir o Movimento Negro como sendo 
um grande grupo que busca resolver os problemas sociais 
do povo negro no Brasil, particularmente aqueles relaciona-
dos a preconceitos, discriminações e marginalização dessa 
população no mercado de trabalho, sistema educacional, 
político, social e cultural. Uma definição um pouco mais 
abrangente é dada por Joel Rufino dos Santos e diz que o 
movimento negro compreende:

[...] todas as entidades, de qualquer natureza, e todas 
as ações, de qualquer tempo, fundadas e promovidas 
por pretos e negros [...]; entidades religiosas, assistenciais, 
recreativas, artísticas, culturais e ações de mobilização po-
lítica, de protesto anti-discriminatório, de aquilombamen-
to, de rebeldia armada, de movimentos artísticos, literários 
e folclóricos.

As primeiras manifestações que antecedem o 
Movimento Negro Organizado ocorreram no perí-
odo escravocrata e tinham como objetivo a aboli-
ção da escravidão que só se deu em 1888 e deixou 
um legado de homens livres, mas desamparados 
e marginalizados. Sua única esperança veio por 
meio da mobilização.

O histórico desse movimento é marcado por 
contradições, avanços, recuos e estagnações poden-
do ser dividido em quatro fases. A Primeira fase (1889-
1937) vai da Primeira República ao Estado Novo e foi 
marcada pelo reconhecimento internacional do movi-
mento. A Frente Negra Brasileira, criada neste período, 
entre os anos de 1935 e 1937 esteve presente em 20 
reportagens do Chicago Defender.

A Segunda fase (1945-1964) vai da Segunda Re-
pública à ditadura militar. Nesse período vigorou 
o Estado Novo (1937-1945) e a violenta repressão 
política inviabilizou não só o movimento negro, 
mas também outros movimentos contestatórios.

A Terceira fase (1978-2000) inicia-se no processo de re-
democratização à República Nova e tem como principais 
fatos a fundação do Movimento Negro Unificado - MNU 
(que existe até hoje); a africanização do movimento (uso 
de roupas, nomes, penteados afro) e a campanha políti-
ca contra a mestiçagem (defesa da união somente entre 
negros, para evitar e “mistura” de raças). Já a Quarta 
fase (2000 em diante) trata do momento atual vivido 

pelo movimento, caracterizado por amplo debate das 
questões raciais (nacional e internacionalmente) e pela 
busca pela maior valorização da população negra por 
meio do uso de políticas compensatórias. O projeto po-
lítico atual tem como reivindicação principal as políticas 
públicas de ação afirmativa, promovendo o diálogo cada 
vez mais intenso entre o movimento negro e o Estado.

Existem diversos movimentos negros especí-
ficos com os seus respectivos líderes e bandeiras 
próprias de luta, tais como: Círculo Palmarino, 
Instituto Luiz Gama, MNU, Núcleo de Consciên-
cia Negra da USP, entre outros, cada um repre-
sentando uma parcela da população negra na 
sociedade.

De modo geral, as principais formas de mo-
bilização e reivindicação doMovimento são: 
manifestações artísticas e culturais, debates, 
produção de jornais, dança, penteado e grupos 
afro, etc. Na mídia e na publicidade é grande o 
enfoque dado ao negro atualmente.

Uma das conquistas mais recentes do movi-
mento negro organizado foi à aprovação da Lei 
12.990/2014 que reserva aos negros vinte por cen-
to das vagas oferecidas em concursos públicos da 
União.

Embora os negros constituam mais da metade 
da população brasileira, eles têm uma sub-repre-
sentação na maioria das estruturas de poder, nos 
meios de comunicação e no setor privado. Apesar 
de todo o avanço na redução da pobreza e das 
taxas de desigualdade, processo do qual os afro
-brasileiros se beneficiaram, ainda há uma grande 
disparidade entre a precária situação do segmen-
to negro e o crescimento econômico do Brasil nos 
últimos anos.

É certo que o fim do racismo, da discriminação e das 
desigualdades materiais beneficiará não só os negros 
brasileiros, mas também o conjunto da população, pois 
reforçará a democracia, o desenvolvimento econômico 
e a justiça social.

Maria Ruth Borges

DOMINGUES, P. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos.
Disponível em : < http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf>. Acesso em: 
10 dez 2014.

GONÇALVES , L.A. DE O.. Os movimentos negros no Brasil: construindo atores 
sociopolíticos. Revista Brasileira de Educação, n. 9, São Paulo, 1998, p. 33.

DOS SANTOS, J. R. Movimento negro e crise brasileira, Atrás do muro da noite; 
dinâmica das culturas afro-brasileiras.  Joel Rufino dos Santos e Wilson do Nascimento 
Barbosa, Brasília, Ministério da Cultura/Fundação Cultural Palmares, 1994, p. 157.

MOVIMENTO
NEGRO
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A responsabilidade, vista em seu sentido amplo, inclui 
três grandes vertentes, a econômica, a social e a ambiental. 
No âmbito interno de cada país, há um conjunto de atores 
que tem um papel importante a cumprir em se tratando de 
responsabilidade: o setor empresarial, o governo e a socie-
dade civil (a denominada abordagem multilateral).

O Estado possivelmente contemple a condição de 
ser o principal indutor de qualquer processo de ade-
quação da sociedade a determinados padrões pré-es-
tabelecidos, por possuir o monopólio do poder e, ao 
mesmo tempo, deter uma parcela relevante dos recur-
sos materiais e financeiros nela existentes.   

No âmbito legislativo, por exemplo, pode o Estado 
editar leis que induzam certos comportamentos socio-
ambientais das pessoas, utilizando-se de seu poder co-
ercitivo, bem como que regulamentem certas ativida-
des favoráveis ou contrárias a um determinado padrão 
(in)desejado. No âmbito judiciário, a interpretação e a 
aplicação de certas normas jurídicas podem também 
trazer um conjunto de consequências eficaciais para o 
mundo concreto que contribua para gerar expectativas 
de condutas social e ambientalmente adequadas nas 
pessoas.

Mas é principalmente no âmbito administrativo que 
podemos encontrar um leque de oportunidades com 
as quais conta o Estado e que permitem que ele tenha 
uma atuação bastante efetiva na condução da socie-
dade em direção a uma postura mais responsável em 
termos sociais e ambientais. 

Uma das atividades administrativas de maior im-
pacto do Estado é a das contratações públicas. O 
Estado, para exercer suas atividades, programas e 
ações, objetivando o atendimento do interesse pú-
blico pelo qual ele deve zelar, contrata com particu-
lares a realização de obras, prestação de serviços e 
compras, para a obtenção de utilidades materiais ca-
pazes de permitir que ele atinja concretamente seus 
objetivos.

     
As contratações públicas sustentáveis têm amparo 

constitucional e legal. Para abarcar as contratações sus-
tentáveis à legislação nacional, foi publicada em 2010 a 
Lei 12.349/2010, que alterou o artigo 3º da Lei 8.666/93, 
cujo caput passou a vigorar com o seguinte novo texto:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacio-
nal sustentável e será processada e julgada em estrita conformi-
dade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalida-
de, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

A incorporação do desenvolvimento nacional sus-
tentável à Lei 8.666/93 alçou tal princípio a um dos ob-
jetivos das licitações públicas, vindo a alterar a dinâmi-
ca das contratações públicas, trazendo um viés menos 
atrelado a uma visão liberal estrita de contratação, que 
admitia que apenas a proposta mais vantajosa, ofereci-
da em igualdade de condições pelos interessados em 
contratar com a administração, era a melhor para a ad-
ministração e a sociedade.

Alexandre Sampaio Botta

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 5. ed.
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 24.

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. São Paulo: Dialética, 2012. p. 63.

INDUÇÃO ESTATAL NA 
RESPONSABILIDADE POR MEIO DAS 

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

UMA DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE MAIOR 
IMPACTO DO ESTADO É A DAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.
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O artigo apresentado no IV Seminário de Iniciação 
Científica teve por objetivo fazer uma breve análise sobre 
as repercussões jurídicas ocorridas no tema da segurança 
pública a partir da Emenda Constitucional 82/14 que inseriu 
o §10º ao art.144 da CRFB .

Primeiramente, a análise se ateve aos aspectos consti-
tucionais do art. 144 da CRFB/88. Para tanto, analisou-se os 
órgãos descritos no caput do artigo, bem como os demais 
parágrafos deste, inclusive o atual § 10. Fez-se assim uma 
exposição sobre o que seria a Segurança Pública a partir 
da comparação com o art. 8º da CRFB de 1967, que previa 
expressamente apenas a Polícia Federal como órgão de 
Segurança Pública, demonstrando um aumento de órgãos 
a partir da Constituinte de 1988, a qual traz uma nova visão 
sobre a segurança pública, demonstrando taxativamente 
quais os órgãos de segurança pública – caput do art.144 
da CRFB/88- e quais exercem apenas função de segurança 
pública. 

Ato contínuo, expôs-se a definição da competência 
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da 
Polícia Militar, o que denota um paralelo entre Poder 
de Polícia de cunho administrativo e Poder de Polícia 
Judiciário, destacando a divisão de competência das 
instituições de segurança pública, que existe o caráter 
fiscalizatório em ambas instituições e o ostensivo como 
competência exclusiva da Polícia Militar, ou seja, fiscali-
zatória e judiciária respectivamente.  

Por fim, chegou-se à conclusão que as repercus-
sões jurídicas da inserção do texto normativo do §10º 
do art.144 feito pela EC 82/14 se dão em diversas áreas 

do âmbito jurídico, por exemplo, o Estatuto do Desar-
mamento (Lei n. 10.826/03), caso haja alteração da re-
ferida lei, pautando-se no risco da função, implicaria no 
uso e porte de arma de fogo para os agentes, tema pro-
posto pelo PL. 3624/08, visto que atualmente não existe 
essa prerrogativa para os agentes de trânsito. Também 
foi visto que as competências elencadas no Código de 
Trânsito Brasileiro, que prevê o poder fiscalizatório e os-
tensivo expondo um caráter meramente fiscalizatório e 
não ostensivo pelos agentes de trânsito, ou seja, a dis-
tinção feita pelo CTB agora é ratificada pela EC.82/14. 
Além de implicar em alterações nas leis extravagantes, um 
simples parágrafo introduzido pela EC.82/14 faz com que o 
estudo deste dispositivo alcance a doutrina do Direito Ad-
ministrativo (Poder de Polícia), como também, no campo 
semântico das normas do CTB.

Luciano Oliveira

MARLON, Jorge Teza. O agente de trânsito necessita porte de arma? Disponível
em: <http://marlonteza.blogspot.com.br/2012/06/o-agente-de-transito-necessita-porte
de.html> Acesso em: 15 set. 2014.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. atual. São Paulo:
Malheiros, 2004.

MELO, Jefferson Marques de. Poder de polícia na fiscalização de trânsito e sua legiti-
midade. Disponível em: < http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/93241> Acesso em: 
15 set. 2014

INSERÇÃO DA EC N. 82/14 –
REPERCUSSÕES JURÍDICAS NA

SEGURANÇA PÚBLICA
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A formação histórica de uma sociedade 
massificada e de relações humanas cada vez 
mais complexas impõe ao Estado-juiz soluções 
céleres e efetivas. Não há mais espaço para a 
proliferação de teorias do processo pautadas 
pelo parnasianismo jurídico, cujo primor téc-
nico excede assustadoramente os ditames da 
praticidade e, sobretudo, da segurança jurídica. 

 
Dessa nova forma de conceber a ciência 

processual surgiu o Novo Código de Processo 
Civil, numa tentativa de sintonizar a jurisdição 
aos ditames da modernidade. Neste trabalho, 
deu-se enfoque às inovações do Código em 
sede de Competência .

Aquele que analisar a Competência no novo 
Código de Processo Civil constatará que ele 
veio precipuamente a serviço da celeridade, da 
simplificação e, sobremaneira, da acessibilida-
de. Exemplos disto constam nos arts. 51 e 52 
do novo CPC, que definem quais seriam os fo-
ros competentes para ajuizamento de ação pela 
União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal em 
face de particulares e vice-versa, privilegiando 
sempre a acessibilidade ao particular e dispondo 
em seu favor ampla gama de possibilidades.

Ainda, exemplifica o ora exposto o art. 53, I, 
que define o foro competente nas ações que ver-
sem sobre separação, conversão em divórcio, anu-
lação de casamento e reconhecimento e dissolu-
ção de união estável. O dispositivo prioriza o foro 
de domicílio do guardião de filho incapaz, se hou-
ver; não havendo filho incapaz, será competente o 
foro do último domicílio do casal e, caso nenhum 
dos cônjuges nele resida, será competente o foro 
de domicílio do réu.

A expressão cabal do anseio pela simplifica-
ção dos procedimentos se dá por meio do art. 64, 
caput e § 3º. Em análise conjunta com o art. 146, 
caput, que trata da sistemática da alegação de im-
pedimento e suspeição, tem-se que o novo CPC 

Jean Fillipe Marques

A COMPETÊNCIA NO
NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
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terveniência da União ou quaisquer de suas 
entidades/empresas. Dizem os §§ 1º e 2º que, 
havendo pedido cuja apreciação seja de com-
petência do juízo junto ao qual foi proposta a 
ação, não se procederá à remessa dos autos, 
incumbindo ao respectivo juízo o julgamen-
to daquela específica matéria em detrimento 
das demais. Tem-se, aqui, verdadeira pon-
deração entre o princípio do juiz natural e o 
princípio da celeridade processual, em que 
se atribuiu maior peso a este último. Por fim, 
diz o § 3º que, no caso de exclusão do ente 
que suscitou a remessa originária, deverão os 
autos ser devolvidos ao juízo de origem, sem 
incidência alguma de conflito de competên-
cia.

Por fim, cumpre analisar o disposto nos 
arts. 55, §§ 1º e 3º, 57 e 314, V, alínea “a”. 
O § 1º do art. 55 determina que “os pro-
cessos de ações conexas serão reunidos 
para decisão conjunta, salvo se um deles já 
houver sido sentenciado”. O § 3º, por seu 
turno, aduz que se reúnam duas ou mais 
ações sempre que houver risco de decisões 
contraditórias e conflitantes, independen-
temente de conexão. Já o art. 57 aduz que 
se extinga, sem resolução de mérito, a ação 
contida que for proposta posteriormente à 
ação continente; caso contrário, as ações 
deverão necessariamente ser reunidas. 

Da leitura sistemática dos dispositivos surge 
uma questão: o que acontecerá caso a demanda 
contida, ainda que proposta posteriormente à de-
manda continente, for sentenciada primeiro, sem 
trânsito em julgado? A opção legislativa pelo ter-
mo necessariamente justificaria a declaração de 
nulidade dessa sentença? As melhores doutrina 
e jurisprudência indicam que não. Consoante ao 
afirmado anteriormente, não mais há reconheci-
mento das chamadas ‘nulidades de pleno direito’. 
A melhor solução ao caso consiste na suspensão, 
fundada no art. 314, V, alínea “a”, da ação conti-
nente até que transite em julgado a ação contida, 
sendo este o posicionamento do STJ .

Em suma, resta evidente a preocupação do 
legislador com a simplicidade e celeridade pro-
cessuais e com o efetivo Acesso à Justiça, sem 
qualquer olvide à segurança jurídica, num reflexo 
aos anseios e necessidades da realidade jurídico-
social contemporânea.

O presente estudo analisou a redação final da Parte Geral do Projeto de Lei nº 6.025, de 
2005, da Câmara dos Deputados, disponível em http://www.camara.gov.br/proposico-
esWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1238414&filename=Tramitacao-PL+6025/2005.

  Note-se que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo (art. 64, §  
1º, por se tratar de questão de ordem pública). Entretanto, se o autor tiver conhecimen-
to desta desde o início e não a alegar em preliminar de contestação, arcará com todos 
os custos decorrentes da sua omissão. STJ-4ª T. AI 35.922-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 
24.6.93, DJU 2.8.93; STJ-4ª T., REsp 392.680, Min. Barros Monteiro, j. 16.4.02, DJU 2.8.93.

xto impresso], p. 37.

abole as exceções processuais, sendo tanto a in-
competência absoluta  quanto a relativa alegadas 
em preliminar de contestação. Além disso, prevê o 
§ 3º que, “salvo decisão judicial em sentido contrá-
rio, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida 
pelo juízo incompetente, até que outra seja profe-
rida, se for o caso, pelo juízo competente”, rom-
pendo assim com a antiga dogmática da nulidade 
de pleno direito.

Ademais essa investida do legislador em 
prol da celeridade e da simplificação do 
processo, interessante alteração consta no 
art. 45 e parágrafos, que regulam a remessa 
dos autos à Justiça Federal em caso de in-
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Desde as últimas décadas, a comunidade inter-
nacional se desperta para uma nova modalidade 
de crime que ameaça os direitos fundamentais, o 
globalmente conhecido “cybercrime”. Entre as di-
versas concepções atribuídas aos crimes cibernéti-
cos, se encontra a de que estes são atos ilícitos que 
tem computadores como instrumento ou fim. 

 Na década de 90, diversos países, inclusive os 
da América Latina, editaram leis reguladoras que 
tipificaram condutas relativas ao uso da internet. A 
primeira legislação do continente sul americano foi 
editada no Chile em 1993, e desde então, o país 
possui baixa quantidade de ocorrência de crimes 
por meio do uso da internet e, consequentemente, 
poucos julgados sobre o tema. Em comparação ao 
Chile, o Brasil tipificou os crimes cibernéticos ape-
nas em 2012, fato que gerou insegurança jurídica ao 
longo da existência da internet na Nação.

Na década de 90, a Câmara dos Deputados do Chi-
le propôs e aprovou, de pronto, uma lei que regulasse 
o uso da internet. Em 1993, a Lei nº 19.223 tipificou figu-
ras penais relativas à informática. O intento do legisla-
dor chileno foi diminuir as interpretações extensivas e o 
excesso de analogias aplicados aos crimes cometidos 
via internet. Desde então, a Lei impõe poucos requisi-
tos ao sujeito ativo do crime e o simples fato de conhe-
cer as informações alheias, sem a devida permissão do 
proprietário, configuram crime sujeito a pena de reclu-
são. A Lei 19.223 de 1993 se ocupou com a valorização 
social dada à conduta criminosa, logo, há ali a verifica-
ção de uma intensa valorização de direitos fundamen-
tais como privacidade e liberdade de expressão.

A internet chegou ao Brasil em 1989, mas as legis-
lações específicas surgiram a partir de 2012 com a po-
pularmente conhecida “Lei Carolina Dieckmann” (Lei n° 
12.737). Por muito tempo, parte majoritária da doutrina 
entendeu que a internet era apenas um meio facilitador, 
principalmente pelo anonimato proporcionado. Tal en-
tendimento justificaria a negligência normativa quanto 
aos crimes virtuais. 

Na Lei n° 12.737 de 2012, o dano, em regra 
material, é pressuposto do crime informático. O 
fato do autor do crime não obter, adulterar ou 
destruir os arquivos da vítima para alcançar van-
tagem ilícita o torna imaculado, conforme o arti-
go 154-A do Código Penal, mesmo sendo con-
duta socialmente reprovável. A Lei brasileira é 
essencialmente patrimonialista, visto que o bem 
jurídico protegido se detém, preferencialmente, 
ao dano material e em segundo plano às lesões 
morais advindas do crime.

Os escopos protetivos das legislações chi-
lena e brasileira se ocupam com bens jurídicos 
distintos. O Brasil cuida do aspecto patrimonial 
envolvido no crime, por conseguinte, entende 
algumas ações socialmente reprováveis como 
condutas corriqueiras. Diversamente, o Chile 
protege juridicamente a pessoa e o computador 
de modo abrangente, podendo incluir como cri-
me cibernético qualquer conduta reprovável que 
tenha sido cometida no âmbito virtual.

Mariana Gomes Pereira

A ESSÊNCIA DOS ESCOPOS 
PROTETIVOS DAS LEIS 

QUE TIPIFICAM OS 
CYBERCRIMES NO BRASIL 

E NO CHILE

VALDES, Julio Telléz. Derecho informático. 1 Ed. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1991. p. 82.

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 250.    
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Noelyza Brasil Vieira Fernandes
Thagore Borges Muniz

Os mercados financeiros são, em virtude de seu 
papel na distribuição e otimização de recursos, fun-
damentais para o crescimento econômico e para 
o desenvolvimento social. Entretanto, como todo 
tipo de mercado, podem apresentar falhas e assi-
metrias. Milhões de pessoas em todo o mundo não 
dispõem de produtos e serviços financeiros ade-
quados às suas necessidades. Diante dessa reali-
dade, compete ao Estado intervir com o objetivo 
de promover a inclusão financeira e, desse modo, 
o equilíbrio.

A inclusão financeira abarca múltiplas possi-
bilidades de ação. Este artigo aborda o tema da 
transparência na contratação de produtos e servi-
ços financeiros. Nesse sentido, confrontamos as 
soluções legais para o problema da transparência 
adotadas no Brasil e no México, buscando avaliar 
a adequação de cada uma delas relativamente às 
peculiaridades da relação entre cliente e banco.

Para isso, valemo-nos de alguns princípios da te-
oria geral do consumidor, apresentados por Bruno 
Miragem em sua obra “Curso de Direito do Con-
sumidor”. Pelo princípio da vulnerabilidade, o re-
conhecimento da fraqueza do consumidor frente ao 
fornecedor enseja a adoção de ações normativas com 
o intuito de proteger a parte hipossuficiente. No caso 
específico do consumidor financeiro, podemos dizer 
que há uma vulnerabilidade qualificada, do tipo téc-
nica e jurídica, conforme a classificação de Miragem. 
Outro princípio útil ao presente estudo é o princípio 
da intervenção do Estado, que se caracteriza pela ên-
fase no dever do ente público na defesa dos direitos 
do consumidor. Segundo o autor, é preciso tutelar 
efetivamente esses direitos, através da edição de nor-
mas específicas.

TRANSPARÊNCIA NA 
CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS 
E PROTEÇÃO DO 
CONSUMIDOR:  

UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

A pesquisa contou com o método comparativo, 
especificamente, o método técnico-comparativo 
apresentado por Luís Fernando Sgarbossa e Gezie-
la Jensen. Tomamos o ordenamento jurídico bra-
sileiro como comparatum, o ordenamento mexicano 
como comparandum, e as regras legais que tratam 
da transparência na contratação de serviços financei-
ros, como tertium comparationis. O México possui 
uma lei específica sobre a transparência na contra-
tação de serviços financeiros, a Ley para la Transpa-
rencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 
(LTOSF), de 2007. No Brasil, a tutela do consumidor 
financeiro no âmbito legal, incluindo a questão da 
transparência, é feita apenas com base no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990.

Constatamos que o tema é tratado no CDC de 
maneira genérica e abstrata. Tendo em vista os 
princípios da vulnerabilidade e da intervenção do 
Estado, pode-se dizer que as normas que versam so-
bre transparência no Código de Defesa do Consumi-
dor brasileiro, no aspecto particular da contratação 
com bancos, mostraram ser menos efetivas que as 
do diploma legal mexicano. A LTOSF abarca aspec-
tos da relação consumerista no âmbito dos merca-
dos financeiros não contemplados pelo CDC, motivo 
porque acreditamos que ela oferece uma tutela mais 
adequada relativamente à transparência na contra-
tação de serviços financeiros.
MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010.
SGARBOSSA, Luís Fernando. Elementos de direito comparado: ciência, política legislati-
va, integração e prática judiciária. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008.

MILHÕES DE PESSOAS EM 
TODO O MUNDO NÃO DISPÕEM 

DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
FINANCEIROS ADEQUADOS ÀS 

SUAS NECESSIDADES. 
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