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PREFÁCIO 
________________________________________________________________________ 

 
O Livro Direito em Perspectivas – volume II mais um livro impulsionado pelo 

Curso de Direito da PUC Contagem, com a nossa organização. Mais uma vez, o 

livro é resultado de um edital de seleção minucioso, com a distribuição em linhas 

de pesquisas, fruto da convergência das linhas de programas de Pós Graduação. 

Este volume recebeu a contribuição de diversos profissionais da área jurídica, 

com destaque para trabalhos frutos de Grupos de Estudos promovidos pela 

instituição e de Programas de iniciação científica, fomentados por órgãos oficiais.  

Salientamos que a publicação da obra em formato digital, aberto, tem como 

objetivo a democrática divulgação do conhecimento, o que é nosso maior 

objetivo com essa obra. 

Desfrute desse trabalho, de imensa qualidade e profundidade acadêmica! 

 

Contagem, dezembro de 2019. 

 

Fernanda Paula Diniz 

Doutora e Mestra em Direito Privado 

Professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Advogada 
 

André Vicente Leite de Freitas 

Doutor, Pós-doutor e Mestre em Direito Público 

Professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Advogado 
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CAPÍTULO I 

________________________________________________________________________ 

ANÁLISE ECONÔMICA DO 
DIREITO E A LEI 11.101/05 

 

 

 

Eduardo Goulart Pimenta 1 

Henrique Avelino Lana2 

 

 

RESUMO: O presente artigo busca de forma acadêmica e construtiva, sem 

pretender esgotar o tema, tratar do seguinte problema: se é, ou não, 

imprescindível compreender a 11.101/05 mediante inteiração entre direito 

empresarial, recuperação judicial, falência e economia. Para chegar-se a 

hipótese de resposta ao problema, a metodologia a ser utilizada é a da 

finalidade de pesquisa aplicada, com pesquisa exploratória, em abordagem 

qualitativa, por método indutivo, mediante pesquisa bibliográfica, toda ela 

especializada sobre o tema. Inicialmente, será realizada uma análise da lei 

de recuperação de empresas em crise e a falência, tratando de seu sentido, 

princípios e evolução. Em sequência, será feita abordagem explicativa e 

descritiva da Análise Econômica do Direito, com esteio, sobretudo em suas 

ferramentas metodológicas, para, ao final, se constatar ser inevitável tal 

inteiração. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise Econômica do Direito; Recuperação 

Judicial; Falência. 

 

1 – NOTAS INTRODUTÓRIAS. 

 

A partir da leitura de seus dispositivos, verifica-se que o objetivo da 

 
1 Doutor e Mestre em Direito pela UFMG. Procurador do Estado. Professor da PUC e 

UFMG. Advogado. 

2 Doutor, Mestre e Especialista pela PUC. 
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lei é proporcionar a satisfação dos credores e, ao mesmo tempo, a 

preservação da unidade produtiva viável, introduzindo mecanismos para 

otimizar os recursos empresariais, ou, então, a distribuição proporcional 

entre os credores dos eventuais prejuízos decorrentes da quebra do devedor.  

O exercício da atividade empresarial pressupõe a existência de 

diversos contratos, tais como, exemplificativamente, de aluguel, os 

contratos trabalhistas, prestação de arte gráfica de marcas e embalagens, 

preservação dos equipamentos necessários ao exercício da atividade 

empresarial, financiamentos e empréstimos bancários para aquisição de 

equipamentos e matérias-primas, além de obrigações legais, tais como as 

obrigações tributárias. 

Revela-se a crise econômico-financeira de uma empresa, que 

acarreta o processo de falência ou autofalência, quando, em síntese, há a 

impossibilidade financeira da empresa manter-se adimplente com todos os 

seus credores. Há pelo procedimento falimentar o objetivo de proteger o 

crédito e evitar que a crise de uma empresa acarrete efeitos drásticos sobre 

sua rede de credores, fornecedores e parceiros comerciais. Em observância 

aos reclamos da sociedade, o processo falimentar e recuperacional do 

direito brasileiro teriam sofrido, em tese, substanciais modificações, após a 

revogação do Decreto Lei 7.661/45.  

A Lei nº 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a 

recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária, modificou profundamente o regime falimentar nacional. O 

Decreto-Lei nº 7.661/1945 não acompanhou as transformações do cenário 

econômico, empresarial e falimentar. Assim, a antiga norma não ajudava os 

credores que não conseguiam receber os créditos e também não atendia o 

devedor que via o patrimônio que restava da sua atividade empresarial 

deteriorar-se em processos morosos (GONÇALVES; ALMEDANHA, 

2013, p. 4). 

Isso, pois havia a necessidade de se perseguir objetivos mais 

abrangentes, quais sejam, tentar conciliar a satisfação do crédito, a 
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preservação da atividade empresarial, juntamente com a otimização dos 

recursos empresariais produtivos. E tal propósito e reclamos da sociedade 

sustentavam-se no fato de que a satisfação dos credores, na maior parte dos 

procedimentos de falência, não é alcançada apenas com a liquidação do 

patrimônio da empresa devedora.  

A realidade de fato vivenciada por todos os atores do processo de 

falência sejam eles credores ou devedores, leva ao raciocínio de que é 

imperioso adotar mecanismos de harmonização dos elementos da empresa 

em crise, com o fim de otimizar a satisfação de todos os interesses e servir 

como um instrumento eficaz de estímulo à atividade econômica. Antes da 

Lei 11.101/05, regulava-se a matéria através do Decreto-Lei nº 7.661/45, 

que tinha como principal objetivo promover a satisfação dos credores.  

Considerava-se que o estado falimentar decorria da impossibilidade 

do devedor cumprir as obrigações financeiras assumidas, ensejando a 

intervenção do Estado para que o patrimônio do devedor fosse liquidado, 

de modo a obter recursos para quitação dos débitos segundo uma ordem 

classificatória previamente estabelecida, “com o fim de dividi-lo em partes 

iguais por todos aqueles que tenham direito (par conditio creditorum)” 

(LACERDA, 1999, p. 30-31), de forma proporcional. 

Nesse sentido, a repulsa pelo devedor em crise era tamanha que 

uma parcela da doutrina o relacionava à figura da fraude, defendendo que o 

maior escopo da lei era eliminar as empresas econômica e financeiramente 

arruinadas, em razão das perturbações e perigos que poderiam causar ao 

mercado, ao afetar a higidez de outros organismos (MENDONÇA, 2004, p. 

37; REQUIÃO, 1959, p. 22-23). Por grande período da história, a solução 

da insolvência das empresas ficou restrita ao círculo privado dos interesses 

do devedor e de seus credores. 

A solução da crise econômica e financeira das empresas não 

reclamava uma ingerência do Estado, que, alheio, assistia o desenrolar do 

conflito. Os postulados do liberalismo reforçavam esta tendência. A 

eliminação da empresa seria o efeito seletivo das leis naturais da 
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competência. O empresário insolvente tem de ser eliminado do mercado 

porque a insolvência demonstrou a sua incapacidade.  

Neste período, portanto, os procedimentos legais relativos à solução 

da insolvência das empresas eram essencialmente liquidatários e solutórios, 

vale dizer, para a satisfação dos créditos, se fosse preciso, chegar-se-ia à 

liquidação da sociedade com o desaparecimento da unidade produtiva 

(GUIMARÃES, 2007a, p. 267). 

No decorrer do século XX, principalmente a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial, o interesse do Estado na conservação da empresa 

adquire indubitável relevo. De um lado, porque a especialidade, 

característica do século passado, deixa espaço a uma potencial 

generalidade, no sentido de que a conservação é legitimada pela dimensão 

da empresa – pela sua importância quantitativa e qualitativa – e não 

simplesmente pelo setor a que pertence.  

De outro, pela heterogeneidade de meios a que recorre o Poder 

Público para impedir a eliminação. Nesta fase, ao interesse público, 

entendido como o interesse do Estado, acrescentou-se um novo: os dos 

trabalhadores que entraram na realidade da empresa. O interesse social 

adquire progressiva importância e obriga a uma revisão do status quo, na 

medida em que, direta ou indiretamente, condiciona a solução da crise 

econômica da empresa. (GUIMARÃES, 2007a, p. 269).  

Porém, a evolução das relações do comércio para a empresa, foi 

fruto do desenvolvimento da própria sociedade e dos meios de produção, 

fizeram a necessidade de um novo olhar sobre a crise econômico-financeira 

do empresário, e não mais do comerciante, juntamente com seus reflexos à 

sociedade. 

Fábio Konder Comparato (1970, p. 102) já salientava a 

incongruência das regras anteriores diante da necessidade de um modelo 

que fosse então pautado no efetivo desenvolvimento econômico, de modo a 

considerar a realidade fática da empresa, não apenas na pessoa do 

empresário, mas como centro de múltiplos interesses, ao absorver 
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interesses dos empregadores, dos sócios capitalistas, dos credores, do 

Fisco, da região e do mercado em geral. 

Na mesma esteira, Nelson Abraão (1997, p. 57) já era enfático ao 

aduzir que “a inadequação da Lei de 1945 à nossa realidade sócio-

econômica tem sido proclamada por todos aqueles que, dotados de espírito 

público, se preocupam em promover o bem da coletividade, contrastando 

com aqueles que silenciam sob o influxo das acomodações pessoais”. 

Não havia dúvida, pode-se dizer acerca da necessidade de uma 

significativa alteração do tratamento legal dispensado às empresas em crise, 

afastando-se da noção de repúdio e punição à crise, e aproximando-se da 

ideia de preservação da empresa a bem do interesse da coletividade.  

Foi então editada a Lei 11.101/05, que introduziu alterações 

relevantes ao tratamento da crise econômico-financeira de uma unidade de 

produção empresarial. Mas, apesar de ter reproduzido alguns dispositivos 

do revogado decreto-lei, sua principal inovação reside na modificação do 

espírito legislativo: a preservação da empresa e o estímulo à atividade 

econômica. 

Diante de toda a nova sistemática, é indiscutível a evolução 

implementada pela nova legislação. Entretanto, seria humanamente 

impossível que tamanho desenvolvimento, no que tange ao salto evolutivo 

nas disposições do Direito Falimentar brasileiro, fosse capaz de abarcar, de 

uma só vez, todas as possibilidades de aplicação à matéria de fato. Desta 

feita, surge a necessidade de que tal texto de lei permaneça em revisão, a 

fim de que continue evoluindo durante a sua vigência, adequando-se às 

novas realidades sociais e redefinindo seu universo de incidência (BANDO, 

2014, p.2). 

Importante inovação da Lei 11.101/05 foi promover a introdução de 

um mecanismo de recuperação de empresas, a exemplo do sistema adotado 

pelo ordenamento da França e da Itália, que tem como objetivo preservar a 

empresa, a fonte produtora de emprego, servindo de estímulo à atividade 

econômica, nos termos de seu artigo 47. Neste diploma normativo, criou-se 
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uma nova figura, da recuperação judicial, em substituição à antiga 

concordata. Esse novo instituto teve como mote principal a preocupação do 

legislador em possibilitar a recuperação efetiva da empresa. 

A norma jurídica passou a reconhecer, especificamente no art. 47 da 

Lei 11.101/2005, o interesse social em garantir instrumentos para que 

empresas temporariamente em crise possam se recuperar (GUIMARÃES; 

BORDA, 2015, p. 21). 

É salutar a contribuição para o direito empresarial e para toda a 

sociedade, o surgimento de uma legislação que não mais considera a crise 

empresarial como um fato suscetível de punição, mas sim uma situação 

indesejada e que mereça uma tutela legal própria, a fim de realizar-se o 

objetivo constitucional de promover o desenvolvimento nacional e 

regional.  

O progresso trouxe consigo o entendimento de que a falência não 

deveria mais ser considerada um delito, mas uma das consequências 

inerentes ao risco do negócio que, em momentos de crise econômica, pode 

atingir qualquer empresário, por mais experiente e cauteloso que seja 

(BANDO, 2014, p. 2). 

Em tese, a recuperação judicial seria o instituto jurídico fundado na 

ética da solidariedade, para sanar o estado de crise econômico-financeira do 

empresário e da sociedade empresária, para preservar os negócios sociais e 

estimular a atividade empresarial, assegurar a continuidade do emprego e 

fomentar o trabalho humano, continuar a satisfação, mesmo que parcial e 

em diferentes condições e proporções, dos direitos e interesses dos 

credores, além de impulsionar a economia creditícia, mediante a 

apresentação, nos autos da recuperação judicial, de um plano de 

reestruturação e reerguimento. 

O perfil da recuperação judicial visa reestruturar e aproveitar a 

capacidade produtiva de uma empresa para que seja preservada a fonte 

produtora de renda, de emprego, compondo os interesses dos credores. A 

empresa não interessa apenas ao seu titular, mas a todos os demais “atores 
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do palco econômico”, motivo pelo qual a manutenção da empresa 

representa a conservação do “ativo social” gerado pela atividade 

empresarial (CAMPINHO, 2010, p. 123-124). A LREF sustenta-se em 

quatro princípios basilares: a supremacia da recuperação da empresa sobre 

o interesse do sujeito da atividade acarretando, com efeito, o possível 

afastamento dos administradores da empresa; a manutenção da fonte 

produtora de riqueza e de emprego - impedindo a alienação em separado 

dos bens; o incentivo à manutenção de meios produtivos à empresa; a 

manutenção dos interesses dos credores, com a participação efetiva destes 

em todo o transcurso do processo de recuperação. (NEGRÃO, 2012, p. 

159)3 

Em tese, se não houver demonstração de viabilidade de crescimento 

e interesse social, a crise econômico-financeira de uma empresa não terá 

outro destino diferente da falência. Mesmo tratando-se de hipótese de 

falência, a Lei 11.101/05 introduziu a necessidade da preservação da 

unidade produtiva mesmo enquanto tramita o processo. 4 Nota-se que a 

liquidação total da empresa não é atualmente o foco central do 

procedimento falimentar, e sim a preservação, bem como a otimização dos 

recursos produtivos.5  

Houve avanço legislativo pela introdução de uma nova ideologia 
 

3 Fábio Ulhoa Coelho (2013, p. 404-405) ressalva, contudo, que a reorganização da 

atividade econômica é um procedimento custoso, que envolve risco para os credores, e 

que, constatando-se que na grande maioria dos casos os agentes econômicos do país, 

instituições financeiras, são os maiores credores, os ônus associados aos riscos da 

recuperação acabam sendo suportados por toda a sociedade com o aumento dos custos dos 

serviços bancários. 
4 Lei 11.101/05 - Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas 

atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos 

produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. Parágrafo único. O processo de falência 

atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. 
5 Vislumbra-se, portanto, que no atual contexto, impera o fundamento de preservação da 

atividade empresarial e a necessidade de inovação no procedimento de gestão da massa e 

da atividade da empresa em dificuldade, para que os credores possam acreditar no 

procedimento e fomentar suas atividades com a massa, incrementando valor aos bens 

arrecadados, para, ao final, proporcionar a realização do passivo no seu todo ou em parte, 

afinal, a realidade demonstra que a falência comumente não consegue satisfazer a 

totalidade dos credores, com o esgotamento do patrimônio muito antes de isso ocorrer. 

Compreendida a função socioeconômica e os fins reais sobre os quais repousa a LREF [...] 

(SONAGLI; GONÇALVES, 2014). 
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para o desenvolvimento do processo de falência em substituição ao modelo 

anterior que, ao ensejar a paralisação das atividades, acarretava o 

sucateamento dos bens da massa falida, inviabilizando inclusive a venda 

em favor da liquidação dos débitos (ABRÃO, 2009, p. 234-235). Ao lado 

de sua função [do direito falimentar] de preservação do crédito — como 

método de manter hígida e saudável a torrente de relações entre os 

empresários visando à segurança do tráfego mercantil, e como 

consequência indissociável desta, — está à necessidade de manutenção dos 

organismos produtivos, cuja funcionalidade se preste a integrar, de forma 

saudável, os elos da cadeia de relações do mercado (PUGLIESI, 2013, p. 

265).  

É salutar que se compreenda, portanto, que a atual função da LREF 

é, a todo tempo, servir de instrumento de desenvolvimento da atividade 

econômica, proporcionando o aproveitamento da estrutura empresarial 

mesmo no caso de falência. 

Assim, embora a LREF continue a estabelecer um procedimento de 

execução coletiva, de modo que todos os credores da empresa em crise 

tenham seus interesses resguardados de forma harmônica, garantindo-se 

a par conditio creditorum, acrescenta em sua finalidade também a 

preservação da empresa, ainda que sob o ponto de vista da otimização 

produtiva dos bens da empresa (SONAGLI; GONÇALVES, 2014). 

Ter um crédito não realizado é motivo de preocupação e insurgência 

de todas as espécies de credores, pois a obrigação inadimplida pode 

desenfrear um sistema de quebra em cascata ou também conhecida por 

crise sistêmica, gerando efeitos para a economia local, ou mesmo em 

âmbito nacional 6(SONAGLI; GONÇALVES, 2014). 

Diante da importância da manutenção da empresa, enquanto 

atividade econômica, já há muito se vem invocando o princípio de sua 

 
6A título de exemplo recente, veja-se o caso do Banco Leman Brothers, em 2008, nos 

EUA, em MELLO FRANCO, Vera Helena de. Recuperação e Falência. Breve retrospecto 

histórico – Evolução e novos rumos: stigma ou fresh start? Os trabalhos da Comissão 

Européia. In. Direito Empresarial. Estudos em homenagem ao professor Haroldo 

Malheiros Duclerc Verçosa (MELLO FRANCO, 2015). 
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preservação, de modo a se evitar o fim da produção ou circulação dos bens 

e serviços proporcionada por determinada sociedade empresária. O novo 

sistema é calcado no princípio da preservação da empresa, tanto na 

recuperação quanto na falência, embora sob ângulos diferentes. Enquanto 

na primeira o objetivo é permitir que o empresário retomasse suas 

atividades regularmente depois de superada sua crise, na segunda o 

princípio destina-se à otimização dos ativos destinando-os a outros 

empresários que possam conferir a devida utilidade gerando mais empregos 

e tributos, por exemplo. Com isso espera-se beneficiar credores, o devedor, 

os trabalhadores e a sociedade em seu todo (GONÇALVES; 

ALMEDANHA, 2013, p. 5). 

As empresas comerciais representam um valor econômico de 

organização que é necessário conservar, para salvaguarda do esforço 

organizador dos empresários, do direito dos empregados ao trabalho, dos 

direitos dos sócios a ver frutificar seu capital (NUNES, 2001, p. 58). O fato 

é que a LRF destina-se a preservar e manter no mercado a empresa, esta 

considerada como fonte produtora, como geradora de emprego e renda, e, 

por conseguinte, como um importante instrumento de desenvolvimento 

econômico e social.  

Tanto é assim que o art. 47 da Lei nº 11.101/2005 aponta como 

escopo da lei a viabilização da superação da crise econômico-financeira, a 

fim de permitir a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica (GONÇALVES; ALMEDANHA, 2013, p. 9). A 

empresa, seja macro, média, pequena ou micro, como instituição 

fundamental de nossa época, há de ser preservada, tanto que possível, 

mesmo que, para isso, tenha-se de contrapor o hoje denominado “princípio 

preservativo da empresa” ao interesse individual do sócio e às anacrônicas 

regras de um vetusto Código (LUCENA, 1996). 

Com o princípio da preservação da empresa, almeja-se impor a 

continuação da atividade, evitando-se seu encerramento, tendo em vista as 

repercussões econômicas positivas que a manutenção da atividade acarreta 
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a terceiros. O princípio da preservação da empresa constitui-se na 

imposição de determinadas normas e condutas ao empresário e àqueles que 

diretamente estão envolvidos com a empresa, tendentes a possibilitar ao 

organismo econômico cumprir com a demanda social em torno de si 

mesmo à custa do interesse de seus titulares. (PIMENTA, 2004a, p. 34). 

Todavia, ao consultar o texto da Constituição nota-se que não há qualquer 

previsão explícita a um princípio de preservação da empresa que seja 

indicativo do dever do Estado dispensar especial tratamento a empresas em 

dificuldades financeiras. O que há são os princípios da ordem econômica 

que protegem a valorização do trabalho e a liberdade de iniciativa como 

elementos fundamentais de nossa ordem econômica (GUIMARÃES; 

BORDA, 2015). 

A Lei de Recuperação e Falências, atualmente vigente em nosso 

país, tem como preceito fundamental a manutenção da empresa e dos seus 

recursos produtivos, conferindo-lhes a possibilidade de se reestruturar, 

conservando os empregos de seus funcionários e cumprindo a sua função 

social (BANDO, 2014). Desta forma, os interesses que gravitavam em 

torno da empresa: os trabalhadores, fornecedores, prestadores de serviços e 

a própria comunidade, que são atingidos pela crise da empresa, passaram a 

ser reconhecidos e tutelados pelo Poder Público, que assumiu, portanto, 

papel de relevância na solução do conflito, buscando a recuperação da 

empresa e a manutenção da atividade empresarial.  

Tal situação propiciou um nítido deslocamento da matéria, antes de 

cunho eminentemente privatístico, para o campo publicístico. O Estado 

passou a tutelar os interesses coletivos, reconhecendo a imprescindível 

função social que a empresa tem na sociedade contemporânea, tornando 

possível a introdução no direito concursal do instituto da recuperação de 

empresas (GUIMARÃES, 2007a, p. 268). 7 

Entretanto, não foi sempre assim. Nos primórdios da humanidade, 

 
7 Sobre detalhada evolução histórica, ver em: Guimarães, Maria Celeste Morais. Entraves 

à eficácia da Lei de recuperação de empresas em crise. Como superá-los? p. 265-280 

(GUIMARÃES, 2007a, p. 265-280). 
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buscava-se exclusivamente a satisfação dos credores, mesmo que para isso 

fosse necessário se utilizar de mecanismos coercitivos de caráter pessoal 

impostos sem se observar direito algum de defesa. Na fase mais primitiva, 

onde não existia intervenção do Estado, a justiça era feita com as próprias 

mãos e os interesses do credor é que comandavam a execução, ainda que a 

satisfação desses interesses atingisse a liberdade, a saúde ou, até mesmo, a 

vida dos devedores (BANDO, 2014). 

Já se aproximando do direito moderno, essas ações eram 

constituídas por atos públicos, para que os outros credores também 

pudessem concorrer, e as provas deveriam ser produzidas pela parte que 

alegasse o direito, sendo estas de livre valoração do juiz. Se nem sob a 

administração do curador as dívidas fossem solvidas, os bens podiam ser 

alienados pela melhor oferta e o valor arrecadado eram rateados 

proporcionalmente a todos os credores habilitados (BANDO, 2014). 

Com a atividade econômica da sociedade empresária em 

funcionamento, fomenta-se a economia do país, proporcionando-se 

acúmulo de parceiros comerciais, clientes e prestadores de serviços, mais 

empregos são gerados, mais tributos são recolhidos, etc. Enquanto 

atividade, a empresa acarreta interesses não só dos titulares do 

empreendimento, mas também da comunidade em geral e do próprio poder 

público. De fato, a Constituição Federal Brasileira, que trata o Estado como 

agente econômico, invoca a necessidade de se buscar a justiça social.  

 

Especificamente em nosso ordenamento, o interesse social na 

moderna empresa privada, dentro de uma ordem econômica 

fundada na liberdade de iniciativa (art. 170 da Constituição 

Federal de 1988, caput), vem se tornando cada vez mais 

premente, em especial em um contexto onde a presença do 

Estado como agente econômico está diminuindo, ao mesmo 

tempo em que aumenta a preocupação com a realização dos 

ditames da justiça social (art. 170 da Constituição Federal de 

1988, caput). (PIMENTA, 2004a, p. 30). 

 

Afinal, a atividade empresária açambarca em seu funcionamento a atuação 

de distintos grupos de pessoas, sendo eles empregadores, sócios, 

administradores, prestadores de serviços, fornecedores, empregados, 
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clientes, etc. Almeja-se tutelar todos que lidam com a empresa. Há, nesse 

sentido, a função social da empresa. 8 A função social da empresa envolve 

o papel da atividade econômica em prol da comunidade, 

independentemente do tipo societário 9 adotado ou grau de capacidade 

econômica do agente. 10 A função social da empresa constitui o poder-

dever de o empresário e os administradores da empresa harmonizarem as 

atividades da empresa, segundo o interesse da sociedade, mediante a 

obediência de determinados deveres, positivos e negativos (TOMAS E 

VICIUS FILHO, 2003, p. 40). 

Busca-se com a função social da empresa respeitar, de forma 

sustentável, a maximização de interesses, riquezas e bem estar individuais e 

coletivos daqueles que com ela se relacionam, conciliando-se os interesses 

da sociedade em geral com os interesses daquele que exerce a empresa.11  

A função social é um princípio que trouxe um maior grau de 

justiça nas relações sociais, visando coibir os abusos individuais. Nas 

empresas, direciona a fazer o bem comum, possibilitando um ganho 

econômico mais justo para todos. Diante dessa nova realidade, deve a 

empresa ter como meta outros objetivos atrelados a uma exploração das 

 
8 Emprestar ao Direito uma função social significa, portanto, considerar que os interesses 

da sociedade se sobrepõem aos interesses do indivíduo, sem que isso implique, 

necessariamente, a anulação da pessoa humana, justificando-se a ação do Estado pela 

necessidade de se acabar com as injustiças sociais. Função social significa não individual, 

sendo critério de valoração de situações jurídicas conexas ao desenvolvimento das 

atividades de ordem econômica (AMARAL NETO, 2003, p. 367). 
9 A lei n.º 6.404/76, que disciplina as Sociedades Anônimas, faz referências à função 

social da empresa, tal como se lê no art. 116: “Entende-se por acionista controlador a 

pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob 

controle comum, que: [...] Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com 

o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 

deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 

trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender” (BRASIL, 1976). 
10Embora voltados os estudos sobre a função social da empresa para a macroempresa, não 

se pode negar, como parece intuitivo, que as médias e pequenas empresas não deixam 

também de formar um núcleo de interesses [...] o qual, embora em menor escale, está 

relacionado com uma indesmentível função social. (LUCENA, 1996, p. 734-735). 
11 A empresa é vista como instituição cuja importância transcende a esfera econômica e 

passa a abarcar interesses sociais dos mais relevantes, como a própria sobrevivência e o 

bem estar dos trabalhadores que para ela prestam seus serviços e dos demais cidadãos que 

dividem com ela o mesmo espaço social. (LOPES, 2006, p. 119). 
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atividades econômicas, que não se pautem exclusivamente com o objetivo 

de lucro, mas estar associadas a valores de justiça social e bem-estar 

coletivo. 

Assim, numa economia de mercado que pressupõe ao particular a 

detenção dos meios de produção, a empresa constitui elemento essencial 

para determinar a estrutura econômica e social de uma sociedade. O que se 

conclui que é plenamente possível a conciliação da busca do lucro com o 

exercício da função social da empresa. (MAGALHÃES, 2009, p. 12). 

Então, pode-se dizer que cumprir uma função social é atingir uma 

finalidade útil para a coletividade, e não apenas para as pessoas diretamente 

envolvidas. Ela determina uma limitação interna, no sentido de que 

legítimo será o interesse individual quando realizar o direito social, e não 

apenas quando não o exercer em prejuízo da coletividade. 

O princípio da função social, dessa forma, impõe ao proprietário 

(ou a quem for exercer o direito de usar, gozar e dispor da propriedade), 

bem como ao empresário - conforme será visto adiante - a prática de 

comportamentos em benefício da sociedade. (PEREIRA; MAGALHÃES, 

2011, p. 55). 

Deste modo, mostra-se mais socialmente interessante e útil, 

sobretudo para a coletividade, que a atividade econômica seja preservada, 

mesmo na hipótese de sua crise. De fato, se a LREF inseriu um novo 

espírito ao procedimento falimentar, que busca lançar mecanismo jurídico 

para regulamentar a crise empresarial, sem dissociar-se do objetivo 

nacional de promover o desenvolvimento econômico, então é este o ponto 

de partida para interpretações legislativas. 

Destaca-se, ainda, que a insolvência é um risco inerente ao exercício 

da economia de mercado, sendo um ônus a ser suportado por todo aquele 

que participa da atividade econômica, seja devedor insolvente ou o credor 

(SONAGLI; GONÇALVES, 2014).  

Partindo do princípio de que o direito deve acompanhar a evolução 

do seu povo, espelhando-se em seu comportamento social e econômico, e 
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ressaltando-se a significativa transformação na economia brasileira no que 

se refere ao abrupto aumento da competitividade e complexidade do 

mercado, comparada à tímida economia de outros tempos, percebe-se 

claramente que as chances de fracassar economicamente nunca estiveram 

tão grandes, tornando vaga e ineficiente uma lei que outrora cumpriu o seu 

papel e diagnosticando a veemente necessidade dessa lei se readaptar e 

redefinir nesse sentido (BANDO, 2014). 

 

3 – ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A LEI 11.101/05. 

 

Acredita-se que a Lei 11.101/05 enseja relação interativa entre 

Direito e Economia. Assim, toma-se a liberdade de expor uma breve 

contextualização, do que seja, em sua essência, a Análise Econômica do 

Direito. 

De fato, bastante se tem abordado, nos últimos anos, sobre a 

Análise Econômica do Direito, em várias searas jurídicas. Apesar de que 

seja possível encontrar minoritárias divergências sobre a eventual 

inteiração entre Direito e Economia, almeja-se com este trabalho evidenciar 

que a Análise Econômica atrela-se, diretamente, com o Direito 

Empresarial.  

Pode-se definir a Análise Econômica do Direito (AED) ou “Law 

and Economics” como método de se analisara teoria econômica, além de 

sua estruturação e formação, sobretudo quanto aos impactos e 

consequências comportamentais de eventual aplicação de institutos 

jurídicos e textos normativos.  

Tanto o Direito quanto a Economia lidam com problemas de 

coordenação, estabilidade e eficiência na sociedade. Mas a formação de 

linhas complementares de análise e pesquisa não é simples porque as suas 

metodologias diferem de modo bastante agudo. Enquanto o Direito é 

exclusivamente verbal, a Economia é também matemática; enquanto o 

Direito é marcadamente hermenêutico, a Economia é marcadamente 
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empírica; enquanto o Direito aspira ser justo, a Economia aspira ser 

científica; enquanto a crítica econômica se dá pelo custo, a crítica jurídica 

se dá pela legalidade. Isso torna o diálogo entre economistas e juristas 

inevitavelmente turbulento, e geralmente bastante destrutivo (SALAMA, 

2008, p. 49). 

Nas últimas décadas este diálogo tornou-se fértil. A partir das obras 

de Ronald Coase e de Guido Calabresi tomou corpo uma disciplina 

acadêmica que surge da confluência dessas duas tradições. No Brasil esta 

disciplina tem sido chamada ora de “Direito e Economia”, ora de “Análise 

Econômica do Direito” (SALAMA, 2012). 

O surgimento da Análise Econômica do Direito (AED) decorre do 

desenvolvimento e proliferação das doutrinas econômicas, bem como da 

dedicação dos economistas no tocante a assuntos jurídicos, de modo que, 

posteriormente, também ensejou a atenção dos próprios juristas em prol 

deste novo enfoque.12 

O movimento conhecido como Análise Econômica do Direito 

(AED) ou “law and economics”, que, preliminarmente, pode ser definido 

como a aplicação da teoria econômica, em especial, seu método, para o 

exame da formação, estruturação e impacto da aplicação das normas e 

instituições jurídicas, surgiu a partir do desenvolvimento das doutrinas 

econômicas e da atenção dos economistas para os assuntos jurídicos, vindo, 

posteriormente, chamar a atenção dos juristas para esse novo enfoque do 

“fenômeno” jurídico. Entretanto, a adoção de um título único para o 

movimento não retrata com fidelidade a realidade complexa das linhas de 

argumentação desenvolvidas. 

Em verdade, os autores da Análise Econômica do Direito são 

 
12 El Análisis Económico del Derecho tiene aspectos heurísticos, descriptivos y 

normativos. En el aspecto heurístico, busca mostrar coherencias subyacentes en las 

doctrinas e instituciones legales. En su modo descriptivo, busca identificar la lógica 

econômica y los efectos de las doctrinas e instituciones y las causas económicas del 

cambio legal. Y, en su aspecto normativo, asesora a los jueces y a otros creadores de 

políticas con respecto a los métodos más eficientes de regular las conductas a través del 

Derecho (POSNER, 2005, p. 8). 
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reunidos numa mesma classificação (e em um mesmo título) por manterem 

relativas similitudes e consenso nos principais conceitos, não obstante os 

conflitos doutrinários existentes entre os autores que compõem o 

movimento. (RIBEIRO; GALESKI JÚNIOR, 2009, p. 53) 

Guido Calabresi (1983) salienta que crer na hipótese de que o 

Direito e Economia possam dar as respostas definitivas para os dilemas 

normativos é “ridícula”.13A Análise Econômica do Direito serve, antes de 

tudo, para iluminar problemas jurídicas e para apontar implicações das 

diversas possíveis escolhas normativas (SALAMA, 2008). Trata-se do mais 

influente movimento de pensamento jurídico no período pós-segunda 

Guerra Mundial (HARRIS, 2003). É o mais importante desenvolvimento na 

academia jurídica no século XX (ACKERMAN, 1986).  

Pinheiro e Saddi afirmam que há certa identidade entre os autores 

no tocante à definição das premissas da Análise Econômica do Direito para 

se realizar o silogismo e obtiver a conclusão jurídica de acordo com os 

parâmetros econômicos. Segundo eles, a primeira premissa é reconhecer 

que o ser humano está disposto a aplicar seus esforços para obter o melhor 

para si, para ter mais satisfação a menos satisfação.  

Portanto, os agentes atuam de forma racional, a fim de tomar as 

decisões que lhe maximizem os proveitos. Como segunda premissa, quando 

o agente realiza o cálculo racional de qual será a conduta que lhe 

proporcionar o mais, considera o “sistema de preços” colocado, ou seja, se 

há incentivos ou não para a conduta e se a sanção imposta compensará o 

resultado esperado. Como terceira premissa, as regras legais funcionam 

como incentivos ou como formas de inibir condutas, influindo nas decisões 

racionais dos indivíduos (RIBEIRO; GALESKIJÚNIOR, 2009, p. 77). 

Mercado Pacheco afirma que a Análise Econômica do Direito 

objetivo aplicar ao sistema jurídico a lógica de maximização da riqueza e 

eficiência das relações como norma fundamental para a racionalização do 

 
13 Nesse sentido, vide CALABRESI, Guido. “Thoughts on the Future of Economics” 

Journal of Legal Education v. 33, 1983, p. 363. 
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sistema jurídico. O autor sugere três premissas para Análise Econômica do 

Direito. 

A primeira no sentido de que quando o mercado funciona em 

perfeito equilíbrio, existindo condições de concorrência perfeita, ao Direito 

não compete nenhuma função decisória ou de intervenção para se obter um 

resultado mais eficiente, restando apenas garantir a liberdade e a segurança 

do tráfico mercantil.  

A segunda premissa, por sua vez, é de que quando o equilíbrio não é 

alcançado de forma espontânea em razão das falhas de mercado (existência 

de externalidades, monopólios, bem coletivos), a função do Direito é 

reduzir os obstáculos, especialmente os custos de transação que impedem 

um resultado eficiente que se obteria num acordo negociado. A terceira e 

última premissa é de que, quando a decisão de mercado for inatingível, 

tendo em vista a impossibilidade de eliminar os obstáculos (por exemplo, 

custos de transação muito altos) “la función del derecho es la actuar como 

un mercado simulado, es decir, la adopción por parte del juez o del 

legislador de la solución que habría adoptado el mercado en el caso de que 

no existiesen obstáculos para su funcionamiento”. (RIBEIRO; 

GALESKIJÚNIOR, 2009, p. 78). 

Consolidou-se nos Estados Unidos, nas Universidades Chicago e 

Yale. O movimento se espalhou primeiro pelos Estados Unidos, depois 

pelo mundo. Desde os anos 1980, a disciplina vem ganhando cada vez mais 

visibilidade nos países da tradição de Direito Continental, inclusive no 

Brasil (SALAMA, 2008).  

De acordo com Nicholas Mercuro e Steven Medema, a AED revela-

se como sendo a aplicação da teoria econômica, sobretudo a 

microeconomia e conceitos básicos da economia do bem-estar, para 

examinar a formação, estrutura, processos e impacto econômico da 

legislação e dos institutos legais (MERCURO; MEDEMA, 1999). 

A origem da discussão contemporânea de (Direito e Economia) 

encontra-se nos trabalhos pioneiros de Ronald Coase, Guido Calabresi e 
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Trimarcchi, que apontaram novos aspectos e questões para o tratamento da 

relação entre Direito e Economia, e, mais recentemente, na Teoria das 

Organizações.  

O primeiro, ganhador do Nobel de Economia, demonstrou como a 

introdução de custos de transação na análise econômica determina as 

formas organizacionais e as instituições do ambiente social. Coase explicou 

que a inserção dos custos de transação na Economia e na Teoria das 

Organizações implica a importância do Direito na determinação de 

resultados econômicos. 

Segundo o Teorema de Coase, em um mundo hipotético sem custos 

de transação (pressuposto da Economia Neoclássica), os agentes 

negociarão os direitos, independentemente da sua distribuição inicial, de 

modo a chegar à sua alocação eficiente. Nesse mundo, as instituições não 

exercem influência no desempenho econômico. 

Ocorre que, como asseverou Coase, esse é o mundo da blackboard 

economics. Ao criticar a análise econômica ortodoxa, Coase enfatizou que, 

no mundo real, os custos de transação são positivos e, ao contrário do que 

inferem os neoclássicos tradicionais, as instituições legais impactam 

significativamente o comportamento dos agentes econômicos. 

Guido Calabresi, jurista da Universidade de Yale, por sua vez, 

demonstrou a importância da análise de impactos econômicos da alocação 

de recursos para a regulação da responsabilidade civil, seja em âmbito 

legislativo ou judicial. Sua obra inseriu explicitamente a análise econômica 

em questões jurídicas, apontando que uma análise jurídica adequada não 

prescinde do tratamento econômico das questões. 

Trimarcchi tratou de ajustar ao direito continental europeu, 

especificamente ao italiano, as regras desenvolvidas para o sistema do 

direito consuetudinário, demonstrando a possibilidade de, igualmente, no 

que concerne ao direito codificado, adotarem-se critérios que induzam as 

pessoas a buscar eficiências alocativas. Tais autores deram o passo inicial 

para a fundação do movimento de Law and Economics, desenvolvido, 
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posteriormente, com a contribuição de Richard Posner, Gary Becker, e 

Henry Manne. (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 1-2). 

A Economia pode ser aproveitada para prever as consequências das 

diversas regras jurídicas. Trata-se aqui de tentar identificar os prováveis 

efeitos das regras jurídicas sobre o comportamento dos atores sociais 

relevantes em cada caso (COOTER, 1982, p. 1260). Permite-se modelar o 

comportamento humano de modo que seja possível ao profissional do 

Direito entender os prováveis efeitos que advirão como consequências das 

diferentes posturas legais (SALAMA, 2008). 

De fato, os estudiosos da Análise Econômica do Direito (AED) 

reúne-se em uma mesma classificação, que pertence à mesma 

denominação, pois detém consenso em relação aos conceitos e institutos 

que lhe são essenciais, o que não impede que sejam não raras às vezes, 

vistos construtivos e pertinentes debates, específicos, doutrinários sobre sua 

eventual aplicabilidade.  

E analisar os efeitos práticos da atual legislação brasileira de 

recuperação judicial pode ser realizado via Análise Econômica do Direito. 

De acordo com o Instituto Nacional de Recuperação de Empresas 

(INRE)14, apenas 5% dos pedidos de recuperação judicial, feitos no Brasil, 

tiveram êxito e permitiram a efetiva recuperação da atividade. Assim, 

entende-se que o tema é de suma importância e merece ser verdadeiramente 

considerado.  

Bruno Salama bem sintetiza as ferramentas metodológicas que 

 
14 O Instituto Nacional de Recuperação Empresarial (INRE), entidade sem fins lucrativos 

criados por juristas, economistas, administradores e engenheiros para manter os meios 

empresariais e jurídicos atualizados com a nova Legislação e os atos do Estado, visando o 

monitoramento dos setores de serviço, indústria, comércio e agronegócios em sintonia com 

notícias do meio ambiente, legislação (visão legal) e economia, para evitar crises 

financeiras nas empresas e reduzir o número de falências e, ao mesmo tempo, agilizar os 

processos de recuperação empresarial, com a revisão de falhas e lacunas do atual modelo 

legislativo. O papel do INRE reveste-se da maior importância, através de suas ações de 

informar e orientar a classe empresarial, os meios jurídicos e gestores sobre os 

instrumentos judiciais existentes para que as companhias em dificuldades não entrem em 

situação falimentar. São membros do conselho e diretoria: Carlos Henrique Abrão; 

Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos; Gustavo Abrão Iunes; Ives Gandra da Silva 

Martins; Jairo Saddi Roberto Rodrigues; José Eduardo Bélix; Keyler Carvalho Rocha; 

Marcos Abrão; Rui Schneider. 
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podem ser usufruídas no estudo do Direito e Economia, inclusive quanto ao 

tema deste trabalho, quais sejam escassez, maximização racional, 

equilíbrio, incentivos e eficiência. 

 

Resumidamente, trata-se do seguinte:  

1. Escassez. Os indivíduos vivem em um mundo de recursos 

escassos. Se os recursos fossem infinitos, não haveria o 

problema de se ter que equacionar sua alocação; todos 

poderiam ter tudo o que quisessem e nas quantidades que 

quisessem. Mas num mundo de recursos escassos os 

indivíduos precisam realizar escolhas.  

2. Maximização racional. Os indivíduos farão escolhas que 

atendam seus interesses pessoais, sejam esses interesses quais 

forem. Assim, na formulação de teorias, se partirá da premissa 

de que os indivíduos calculam para alcançarem os maiores 

benefícios aos menores custos. Essa suposição de 

maximização racional leva ao chamado processo de “decisão 

marginalista”. Isso quer dizer que, nos processos de tomada de 

decisão e realização de escolhas, os indivíduos realizarão a 

próxima unidade de uma dada atividade se, e somente se, os 

benefícios dessa próxima unidade excederem seus custos. 

3. Equilíbrio. O equilíbrio é o padrão comportamental 

interativo que se atinge quando todos os atores estão 

maximizando seus próprios interesses simultaneamente. Uma 

lei, por exemplo, é o resultado que surge – é um ponto de 

equilíbrio, portanto – quando todos os agentes políticos estão 

maximizando seus interesses através do processo político.  

4. Incentivos. Incentivos são preços implícitos. Nos mercados, 

indivíduos procuram maximizar seus benefícios realizando 

escolhas que minimizem seus custos e maximizem seus 

benefícios. Assim, consumidores geralmente irão consumir 

menor quantidade de um bem quando o preço subir, e maior 

quantidade quando o preço cair. Já os produtores geralmente 

seguirão o caminho inverso (produzirão maior quantidade 

quando o preço subir e menor quantidade quando o preço 

cair). As condutas humanas, inseridas em determinado 

contexto institucional, podem seguir uma dinâmica parecida. 

[...] 

5. Eficiência. O termo “eficiência” tem diversas acepções. 

Neste trabalho, eficiência diz respeito à maximização de 

ganhos e minimização de custos. Dessa ótica, um processo 

será considerado eficiente se não for possível aumentar os 

benefícios sem também aumentar os custos (SALAMA, 2008, 

p. 54-55). 

 

Em países em desenvolvimento como o Brasil, o emprego eficiente 

dos recursos existentes deve ser uma prioridade nacional. Afinal, para 

enfrentar seus problemas, a sociedade brasileira necessita de instrumentos 

jurídicos eficientes que estimulem as atividades produtivas, faça a 
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resolução de conflitos de forma pacífica, democrática, respeite a livre 

iniciativa, a inovação, e a redução da corrupção e da burocracia, 

desperdício e pobreza. Assim, o estudo dos incentivos postos pelos 

institutos jurídicos faz parte deste esforço, e os estudiosos do Direito 

podem e devem tomar parte neste processo (SALAMA, 2008). E é isso o 

que se almeja. O atual regramento da Lei 11.101/05 não se mostra 

eficiente, o que exige uma atenção econômica do Judiciário, em busca da 

eficiência, pois não está se alcançando seus fins e objetivos. 

Você deve propor a seguinte questão: ‘quando você olha para as 

regras existentes, elas atingem os seus objetivos declarados?’ Para 

responder a tais questões, você tem que apelar para algum ferramental 

descritivo, geralmente a microeconomia, para entender se os arranjos 

institucionais defendidos por este ou aquele grupo conduzirá às 

consequências prometidas. 

Se houver uma grande falha entre os meios e os fins, como é tão 

comum nos debates políticos, então é possível mostrar que os fins não são 

atingíveis pelos meios propostos, e com isso o debate normativo entra em 

curto-circuito (EPSTEIN, 1985, p. 257).  

O judiciário é uma das instituições mais fundamentais para ao 

sucesso do novo modelo de desenvolvimento que vem sendo adotado no 

Brasil e na maior parte da América Latina, pelo seu papel em garantir 

direitos de propriedade e fazer cumprir contratos. Não é de surpreender, 

portanto, que há vários anos o Congresso Nacional venha discutindo 

reformas que possam tornar o Judiciário brasileiro mais ágil e eficiente. 

O que se verifica, não obstante, é que apenas recentemente se 

começou a analisar e compreender as relações entre o funcionamento da 

justiça e o desempenho da economia, seja em termos dos canais através dos 

quais essa influi no crescimento, seja em relação às magnitudes envolvidas. 

Nota-se, assim, que até aqui o debate sobre a reforma do Judiciário ficou 

restrito, essencialmente, aos operadores do direito – magistrados, 

advogados, promotores e procuradores – a despeito da importância que essa 
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terá para a economia (PINHEIRO, 2005a, p. 53). 

Objetiva-se também demonstrar as razões pelas quais devem os 

estudiosos do Direito Empresarial, ao aplicá-lo, incutir em seus atos, os 

princípios, premissas e conceitos da Análise Econômica do Direito, pois se 

relaciona com a empresa em crise econômico-financeira.15  

Para Rachel Sztajn (2004): Estabelecer vínculos mais estreitos entre 

direito e economia oferece, aos juristas, perspectivas novas de 

enfrentamento de questões relevantes no âmbito do Direito Comercial. 

Tomando como ponto inicial a disciplina dos mercados e das empresas, 

passando por contratos empresariais, o esquema de análise terá como 

centro institutos jurídico em que o conteúdo patrimonial é intenso. 

Igualmente, em primeiro tempo não se discutirão aspectos éticos ou 

valorativos da atividade, considerando que a produção e circulação da 

riqueza têm como perspectiva a criação de mais riquezas, não sua 

distribuição.  

Partir daqueles institutos, encarando-os de óptica outra que a 

jurídica, permite ao estudioso, sem abandonar os princípios informadores e 

regentes de sua disciplina, alargar horizontes. Para tanto é importante que o 

jurista não se assuste pela aparente simplicidade probatória de que se 

servem os economistas e que advém do uso da matemática de forma 

constante. 

 
15Il mercato, che è lo spazio di riferimento di ogni imprenditore, è anche il luogo primo di 

registrazione delle di lui crisi economiche e/o finanziarie, nel senso che è dal mercato che 

l’imprenditore riceve i primi segnali obiettivi, qualunque siano le cause che hanno potuto 

determinare la situazione patologica, ed è nel mercato, almeno in dipendenza delle cause 

più importanti, che la crisi può avere il suo impatto più evidente e le conseguenze più 

traumatiche. Questa notazione di escordio assume una sua peculiare importanza, 

soprattuttoper capire il perchè il legislatore italiano abbia previsto meccanismi di 

prevenzione delle crisi e di sanzione delle stesse per i soli imprenditori e non per ogni 

soggetto che non possa far fronte con il suo patrimonio al soddisfacimento delle proprie 

obbligazioni. In coerenza con quanto si è appena scritto, la disciplina della crisi 

finanziaria e/o economica dell’impresa ha un triplice scopo: evitare, là dove è possibile, le 

soluzioni traumatiche e la conseguente espunzione della impresa dal mercato, espellere 

dal mercato l’impresa che sia incappata in una crisi non recuperabile e proteggere in 

ogni caso coloro – contraenti e creditori – che abbiano rapporti giuridici pendenti con 

l’imprenditore in crisi. Tutte evenienze, quelle or ora esposte, che assumono per 

l’impenditore una valenza che transcede l’interesse particolare di lui, per assurgere al 

rango di interesse generale alla stabilità del mercato (BUONOCORE2007, p. 36).  
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É preciso encontrar o fio condutor do raciocínio econômico e 

manter ligação dos fatos tal como encontrados no mundo, em sua 

concretude, com o direito como ciência do dever-ser. Ver o direito 

comercial como o direito dos mercados e atividades econômicas 

organizadas aparece como a nova forma de investigação desse ramo do 

direito privado e, ainda que mercados e empresas, nessa perspectiva 

multidisciplinar, sejam estruturas pouco exploradas, sua importância é 

largamente reconhecida (SZTAJN, 2004, p. 28).  

Para Armando Castelar Pinheiro (2005): Quando se define falência 

(ou recuperação de empresas), é comum nos atermos a definições jurídicas: 

trata-se de um processo de execução coletiva, meio de realização de 

direitos do credor. Entretanto, precisamos também nos lembrar de que o 

substrato que permeia o tema tem natureza econômica. 

Como lembra Thomas Felsberg, empresas insolventes são unidades 

produtivas exatamente iguais às solventes, com a exceção de que seus 

passivos se encontram desestruturados; fora isso gera empregos, compram 

e transformam matérias-primas, vendem produtos acabados – enfim, 

produzem riquezas. Portanto, além da visão tradicional da execução 

coletiva, há que se considerar o assunto sob uma perspectiva mais voltada à 

análise econômica do direito (PINHEIRO, 2005a, p. 208). 

As bases do movimento da Análise Econômica do Direito (AED) 

encontram-se nos economistas da Escola Clássica, dentre eles, Adam 

Smith, com sua obra “An inquiry into the nature and causes of the wealth 

of nations”, também famosa como “Riqueza das Nações”. Nela, se defende 

ser a liberdade de concorrência a mais adequada solução para a alocação 

dos recursos escassos, tendo em vista que os preços seriam naturalmente 

formados pelo próprio mercado e, consequentemente, alcançar-se-ia o 

equilíbrio desejado.  

Em diversas passagens de sua obra, são apresentadas críticas e 

oposições em relação à existência de leis relativas à intervenção nesse livre 

equilíbrio. Criou-se, por Adam Smith, a lendária expressão “mão 
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invisível”, ao se referir aos efeitos de um mercado livre, no qual não 

houvesse intervencionismo. Para ele, isso seria suficiente para regular os 

preços em prol de uma justa concorrência.  

De fato, esta obra de Adam Smith é a base inicial para o 

desenvolvimento de ideologias e questionamentos doutrinários que pregam 

a não intervenção do Estado, a não ser em situações nas quais se constatem 

falhas no mercado, as quais, por sua vez, não eram tratadas por 

economistas pertencentes ao século XVIII. Foram também precursores 

Beccaria, Bellamy e Bentham.  

Em diversas oportunidades, veem-se os críticos do movimento 

mencionar o fato de que o movimento da AED seria baseado no 

utilitarismo. 

Um dos principais expoentes desse cenário é Jeremy Bentham 

(1748-1832). Bentham baseou sua tese sob os conceitos de dor e prazer, os 

quais seriam os únicos estímulos aos homens em geral. Logo, deveria o 

homem tomar decisões de modo a maximizar sua felicidade ou prazer e, 

consequentemente, minorar ou evitar a dor. As leis devem ser produzidas 

para aumentar a felicidade do maior número de pessoas. As leis poderiam 

ser principais (se dirigidas aos cidadãos), ou subsidiárias (para as 

autoridades fazerem cumprir as primeiras) (PELUSO, 1998). 

Críticos afirmam que a teoria de Benthan não seria absoluta, pois 

assim poder-se-ia entender que a Análise Econômica do Direito (AED) 

substituiria valores éticos por soluções fundadas na máxima eficiência 

(utilidade), e isso conduziria a contextos indesejáveis ou aberrantes, tal 

como o comércio de órgãos e crianças.  

Afinal, em tese, a comercialização de um rim, proporcionaria 

felicidade para o vendedor e para o comprador, pois quem vendeu ficaria 

pouco debilitado e auferiria relevante quantidade de dinheiro. Já quem 

comprou, apesar de ter tido prejuízo monetário, alcançou a felicidade de 

manter-se vivo. (RIBEIRO; GALESKIJÚNIOR, 2009).  

Como tratam os estudos de Decio Zylbersztajn e Rachel Sztajn 
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(2005): Cabe observar, ainda, que esse diálogo é antigo. No século XVIII, 

Adam Smith e Jeremy Bentham, o primeiro ao estudar os efeitos 

econômcios decorrentes da formulação das normas jurídicas, os outros ao 

associar legislação e utilitarismo demonstravam a importância de análise 

interdisciplinar ou multidisciplinar de fatos sociais. Embora haja estudos 

anteriores, é a partir dos anos 60 do século passado que se inicia o 

desenvolvimento da denominada área de Law and Economics, que vem se 

fortalecendo na pesquisa acadêmica. 

O movimento começa a ganhar corpo com a publicação de The 

Problem of Social Cost, de Ronald H. Coase, professor da Universidade de 

Chicago, passa por Richard Posner, com Economic Analysis of Law, 

ambos professores da Universidade de Chicago, por The Cost of Accidents 

de Guido Calabresi, de Yale. Além deles, Henry Manne, George Stigler, 

Armen Alchian, Steven Medema, Oliver Wiliamson, entre outros, 

aprofundam o diálogo. (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 74). 

O movimento da Análise Econômica do Direito originou-se, 

primordialmente, na Universidade de Chicago, pois Ronald Coase, no ano 

de 1937, que era então professor da Universidade de Chicago, publicou o 

seu artigo intitulado de “The Nature of the Firm”, em que se evidenciou 

que as sociedades empresárias devem ser tidas como entidades que 

pertencem ao sistema econômico em si, ao passo que, sua existência, só se 

justificaria devido à presença dos “custos de transação”. Para Ronald Coase 

(1974)16, uma empresa, portanto, “consiste em um sistema de relações que 

vem a existir quando a direção dos recursos é dependente de um 

empresário” (COASE, 1988, p. 6, tradução nossa). 17 18  

 
16 Ganhou o prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 1991, por 

sua produção da área da microeconomia, desenvolvendo a Teoria da Firma. Em seu 

artigo The nature of firm procurou responder ao questionamento sobre a origem do 

crescimento das firmas, propondo que elas crescerão enquanto for mais barato 

racionalizar os custos de transação de um determinado produto internamente, do que 

adquiri-lo diretamente no mercado. 
17 A firm, therefore, consists of the system of relationships which comes into existence 

when the direction of resources is dependent on an entrepreneur. (COASE, 1988, p. 6, 

tradução nossa) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Firma
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As sociedades empresárias só se justificariam pelo fato de que os 

agentes consideram que realizar o máximo de operações dentro de uma 

mesma organização econômica, evitaria a ocorrência de acréscimos 

desnecessários, tais como os custos para elaboração de cláusulas 

contratuais.  

Segundo Ronald Coase (2008): para que alguém realize uma 

transação, é necessário descobrir quem é a outra parte com a qual essa 

pessoa deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição para 

negociar, bem como sobre as condições sob as quais deseja fazê-lo, 

conduzir as negociações em direção à barganha, formular o contrato, 

empreender meios de inspeção para se assegurar que os termos do contrato 

estão sendo cumpridos, e assim por diante. Tais operações são, geralmente, 

extremamente custosas. Custosas o suficiente para evitar a ocorrência de 

transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o sistema de 

preços funcionasse sem custos (COASE, 2008, p. 1). 

No Direito Empresarial, o “custo de transação” possui suma 

importância, pois é fundamental para o sucesso do empresário, já que é 

representado pelo valor, monetário e de tempo, despendido para celebrar as 

transações jurídicas, seja para planejá-las, seja para efetivá-las em seus 

efeitos.  

Pode-se dizer, assim, que o “custo de transação” é aquilo de que se 

 
18 Esto nos lleva al denominado “teorema de Coase”. Recordemos que Coase afirmó que 

en ausencia de costos de transacción, las partes llegarían a acuerdos mutuamente 

satisfactorios para internalizar las externalidades, es decir, resolverían todos los 

conflictos sobre derechos de propiedad. Sin embargo, hay dos interpretaciones que 

pueden hacerse de este teorema. En la primera de ellas, se critica a quienes ponen 

énfasis solamente en que en un mundo de costos de transacción igual a cero la 

distribución inicial de derechos de propiedad sería una cuestiónirrelevante para la 

eficiencia de la solución alcanzada, ya que los recursos serían canalizados hacia sus 

usos simplemente su posición sino que el sentido del teorema sería destacar que la 

existencia real de costos de transacción pone relevancia en el papel que las instituciones 

cumplen en la economía. Según esta interpretación el modelo “costos de transacción 

cero”, sería similar a lo que se planteara antes respecto al “imaginario estado de 

equilibrio”, una construcción ideal que nos permitiría comprender el mundo real, donde 

los costos de transacción se encuentran siempre presentes, y así iniciar un programa de 

investigación acerca del desarrollo de instituciones que permitan economizar los 

mismos. (KRAUSE, 2006, p. 38). 
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necessita abrir mão, pagar, ou gastar tempo e dinheiro, para efetivação, 

manutenção, precaução, alienação ou cessão dos efeitos jurídicos de uma 

relação contratualista. Custos de transação consistem naquilo que se precisa 

pagar ou de que se deve abrir mão para constituir, manter, proteger ou 

transferir os direitos e deveres decorrentes de uma relação contratual. A 

ideia econômica de empresa enquanto organização dos fatores de produção 

traz consigo os custos de produção – remuneração de cada fator de 

produção agrupado somado aos custos de oportunidade – e os custos de 

transação – dispêndios relacionados não à remuneração dos fatores de 

produção, à implementação das transações ou relações jurídicas pelas quais 

são aglutinados.  

Ademais, diretamente relacionadas ao presente trabalho, estão as 

ferramentas metodológicas, proporcionadas pela Análise Econômica do 

Direito, tais como maximização de interesses19, maximização de riquezas e 

maximização de bem-estar.. É comum destacar duas dimensões, ou dois 

níveis epistemológicos, da disciplina de Direito e Economia: a dimensão 

positiva (ou descritiva) e a dimensão normativa (ou prescritiva). À primeira 

dá-se o nome de Direito e Economia Positivo, e à segunda de Direito e 

Economia Normativo. São duas dimensões distintas e independentes. 

O Direito e Economia Positivo se ocupa das repercussões do Direito 

sobre o mundo real dos fatos; o Direito e Economia Normativo se ocupa de 

estudar se, e como, noções de justiça se comunicam com os conceitos de 

eficiência econômica, maximização da riqueza e maximização de bem-

estar. (SALAMA, 2008, p. 4) 

O exercício da empresa, enquanto atividade, 20 representa 

 
19 “O que pressupõe a análise econômica do Direito é que a conduta legal ou ilegal de uma 

pessoa é decidida a partir de seus interesses e dos incentivos que encontra para efetuá-la ou 

não. [...] Como já salientamos, a Economia estuda as escolhas, os custos, riscos e 

benefícios que os agentes econômicos (sujeitos de direito) encontram na busca pela 

maximização de seus próprios interesses” (PIMENTA, 2006b, p. 29). 
20 Sobre a existência de custos de transação e busca pela eficiência nas sociedades 

empresárias e o que, retiraria, na prática, a relevância da distinção legal prevista no artigo 

966, parágrafo único do Código Civil. Ver: Souza, Júnior (2012). 
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inarredável relação entre as ciências jurídicas e econômicas.21 Afinal, 

foram os economistas que inicialmente estudaram as maneiras pelas quais 

os indivíduos fabricam, produzem e distribuem os serviços ou produtos 

necessários à sua sobrevivência, conforto, deleite ou bem estar. Já os 

juristas trataram de regulamentar a instituição, recuperação, extinção e o 

próprio exercício da atividade econômica, pelas sociedades.  

A empresa talvez seja o objeto de estudo e regramento que mais 

aproxime Direito e Economia. Isto porque se trata de uma categoria cujos 

contornos foram inicialmente ensaiados pelos economistas, que dela se 

valem para entender e explicar a forma pela qual a sociedade se dedica a 

produzir e distribuir os bens e serviços de que necessita ou deseja.  

Ao Direito historicamente coube, a seu turno - e conforme seu 

inegável poder de conduzir a Economia do “ser” para o “dever ser” - 

regulamentar a forma pela qual se deve constituir exercer, recuperar ou 

extinguir a empresa orientando-se nesta tarefa para a consecução dos 

valores socialmente desejados. O Direito da Empresa é, assim, um conjunto 

de princípios e normas destinadas à disciplina de um instituto que é, antes 

de tudo, econômico: a empresa. 

O Direito da Empresa se mostra, então, como um campo 

particularmente fértil para o emprego e desenvolvimento da análise 

econômica do direito. 

A empresa é, tanto para a Economia quanto para o Direito, um 

fenômeno que está longe de encontrar uma única apreensão. Ao contrário, a 

empresa se revela, tanto aos economistas quanto - e talvez principalmente - 

aos juristas, um fenômeno essencialmente poliédrico, ou seja, apto a ser 

observado e analisado sob diferentes pontos de vista conforme o aspecto 

dela ao qual se dê maior relevância sem que, entretanto, uma aproximação 

seja necessariamente incompatível com outras. (PIMENTA, 2010, p. 17). 

Nas palavras de Rachel Sztajn, a colaboração entre economistas e 

 
21 Sobre as diferentes formas de inteiração entre o Direito e a Economia, ver: Leal (2010. 

p. 15-83). 
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operadores do direito poderia dar ótimos resultados na busca de normas 

para atividade, das firmas, sobretudo, da atividade. A linguagem científica 

das duas áreas do conhecimento é diferente: o economista emprega 

matemática, ciência exata, para demonstrar suas alegações, enquanto o 

jurista baseia-se em conceitos e institutos. 

Quando, porém, o fenômeno é econômico e não só social, é de todo 

conveniente estabelecer o diálogo. Relativamente à empresa, é preciso 

analisar a correlação de muitas e diversas relações jurídicas que se 

enfeixam, de modo continuado e estável ao longo do tempo, estabelecidas 

para a consecução de escopo e benefício comum. (SZTAJN, 2004, p. 194). 

De fato, quanto maior o número e mais diferentes modalidades de 

atividades econômicas estiverem sendo exercidos, mais tributos serão 

arrecadados, mais empregos serão gerados, mais clientes e parceiros 

comerciais serão acumulados. Fomenta-se assim a dinamicidade da 

economia devido ao empreendedorismo.22 Como bem observam Henrique 

Viana Pereira e Rodrigo Almeida Magalhães: A empresa, no mundo atual, 

tem extrema importância, gerando reflexos imediatos na coletividade. 

Ela concentra a prestação de serviços, fornecimento de bens, 

geração de empregos, coleta dinheiro para o Estado - por meio da 

arrecadação fiscal - bem como contribui para a constante e crescente 

interligação da economia de mercado. Dessa forma, possui relevante poder 

sobre a ordem econômica nacional e global, eis que representa uma fonte 

inesgotável de parcerias. (PEREIRA; MAGALHÃES, 2011, p. 57-58). 

Durante o exercício da atividade empresarial, no sucesso ou 

insucesso, quanto menor forem os custos de transação, em maior 

quantidade serão as relações contratuais para organização dos fatores 

(capital, trabalho, terra e tecnologia).  

Como se nota, considerando-se o aspecto dinâmico da empresa, esta 

é um feixe coordenado de relações jurídicas estabelecidas por contratos e, 

 
22 Observa Magalhães (2007, p. 345) que “considerando a função social econômica da 

empresa como fonte geradora de riquezas, impostos, emprego e lucro, não é certo dizer 

que, só por funcionar, a empresa cumpre sua função social”. 
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diante disso, por uma abordagem econômica, a eficiência consiste em 

diminuir ao máximo os custos de transação, para que, cada vez mais sejam 

celebrados contratos e cada vez mais haja organização, acúmulo dos fatores 

de produção, resultando em maximização de riquezas representadas pelo 

lucro.  

O direito é, então, um importante elemento na conformação da 

sociedade e sua orientação à maximização da riqueza e otimização de sua 

distribuição. Analisar o Direito conforme critérios e métodos econômicos 

nada mais são do que procurar elaborá-lo, interpretá-lo e aplicá-lo de modo 

a alcançar a eficiência econômica, entendida esta como a maximização na 

geração e distribuição dos recursos materiais disponíveis em uma dada 

comunidade [...]. 

Assim, a análise e aplicação do Direito de forma economicamente 

eficiente (ou seja, com o objetivo de maximização da riqueza) é não apenas 

possível, mas é também uma exigência da Constituição Federa de 1988, 

que a elevou, como se vê, à posição de um dos objetivos fundamentais da 

República. (PIMENTA, 2006d, p. 24-25). 

Para Richard Posner, com a "maximização da riqueza" quero indicar 

apolítica de tentar maximizar o valor agregado de todos os bens e serviços, 

se eles são comercializados nos mercados formais (bens e serviços 

"econômicos" usados) ou (no caso de bens e serviços "não econômicos", 

como a vida, lazer, a família e a liberdade de dor e sofrimento) que não são 

transacionados nesses mercados. 

O "valor" é determinado por aquilo que o proprietário dos bens ou 

serviços exigiria para separar-se dele ou o que um não proprietário estaria 

disposto a pagar por ele - qual dos dois seria maior. 2. A” riqueza" é o valor 

total de todos os bens e serviços "econômicos" e "não-econômicos", e isso 

é maximizado quando  todos os bens e serviços, na medida em que seja 

possível, são atribuídas ao seu uso mais rentável. (POSNER, 2012, 
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tradução nossa).23 

Para Robert Cooter, economistas geralmente presumem que cada 

ator econômico maximiza algo: consumidores maximizam utilidade (i.e., 

felicidade ou satisfação); empresas maximizam lucros, políticos 

maximizam votos, burocracias maximizam receitas, instituições de 

caridade maximizam bem-estar social, e assim por diante. Economistas 

frequentemente dizem que modelos que assumem comportamento 

maximizador funcionam porque as pessoas são racionais, e racionalidade 

requer maximização. (COOTER, 2000, p. 10, tradução nossa).24 

A eficiência do Direito está em minimizar (ou hipoteticamente, 

acabar) com os custos de transação - mediante redução ou eliminação das 

dificuldades e gastos para contratação - de forma que, no exercício da 

empresa, haja uma maior quantidade e qualidade de trocas e relações 

jurídicas destinadas à organização dos fatores de produção. 

Sob um enfoque econômico a disciplina jurídica da empresa deve se 

preocupar em procurar reduzir ao máximo os custos que os empresários 

enfrentam para concretizar as relações jurídicas destinadas à organização 

dos fatores de produção (PIMENTA, 2010, p. 33). 

Rachel Sztajn aduz que o pensamento econômico funda-se no 

pressuposto de que os agentes econômicos são racionais e, portanto, agem 

racionalmente, e que os recursos são escassos e tem valor, a busca da 

melhor, mais eficiente alocação, a maximização de seu uso, deve produzir o 

 
23 “Con “maximización de la riqueza” quiero indicar la política de intentar maximizar el 

valor agregado de todos los bienes y servicios, ya sea que se comercien en mercados 

formales (los bienes y servicios “económicos” usuales) o (en el caso de bienes y servicios 

“no- conómicos”, como la vida, la recreación, la familia y la libertad de dolor y 

sufrimiento) que no se comercien en tales mercados. El “valor” es determinado por lo que 

el dueño de los bienes o el servicio exigiría para separarse de él o por lo que un no-dueño 

estaría dispuesto a pagar para obtenerlo - cualquiera de los dos sea mayor.2 La 

“riqueza” es el valor total de todos los bienes y servicios “económicos” y “no-

económicos” y ésta es maximizada cuando todos los bienes y servicios, em la medida en 

que esto sea posible, sean asignados a sus usos más rentables [...]. 
24 Economists usually assume that each economic actor maximizes something: consumers 

maximize utility (i.e., happiness or satisfaction); firms maximize profits, politicans 

maximiza votes, bureaucracies maximize revenues, charities maximize social welfare, and 

so forth. Economists often say that models assuming maximizing behavior work because 

most people are rational, and rationality requires maximization. 
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máximo de bem estar.  

Da combinação desses pressupostos, resulta que os agentes, de 

forma racional, tentam maximizar sua satisfação individual, transferindo 

seus recursos para aquelas posições e/ou situações que lhe ofereçam o 

máximo bem-estar ou mínimo de prejuízo (SZTAJN, 1998, p. 9-29). 

A atividade negocial, em termos econômicos, influencia na relação 

de concorrência entre os agentes econômicos, até em âmbito internacional. 

Também influencia o meio ambiente, de onde provêm os recursos naturais 

escassos, indispensáveis à atividade e que merecem uma análise 

econômica, de maneira a serem utilizados da forma mais eficiente possível.  

Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi (2005) explicam que uma 

alocação de recursos será Pareto eficiente quando “não há mudança que 

melhore a situação de um agente sem piorar a situação de pelo menos outro 

agente.” (PINHEIRO; SADDI, 2005b, p. 120).  

Logo, não será eficiente uma dada situação, de acordo com o 

critério Paretiano, caso haja algo que possa ser feito com o objetivo de 

beneficiar alguém, sem implicar em prejuízos para outras pessoas. Por 

outro lado, de acordo com o critério de Kaldor-Hicks, o resultado de uma 

disputa pela alocação de recursos será eficiente se ocasionar uma situação 

na qual os ganhos auferidos pelos ganhadores sejam superiores às perdas 

imposta aos vencidos. (RIBEIRO; GALESKIJÚNIOR, 2009, p. 88).25  

 
25 La conclusión normativa del teorema parece evidente: si la eficiencia ha de ser un 

objetivo (algo que da por supuesto Coase, pero que no desarrolla al menos en forma 

explícita), entonces debemos asignar el derecho a la parte que puede hacer de los 

recursos un uso alternativo más eficientes. En otros términos, simular al mercado, 

aplicando el criterio de Kaldor-Hicks, en tanto sin costos de transacción el derecho sería 

adjudicado a la parte que los habría adquirido en ausencia de costos de transacción. 

Después de todo esa parte es aquella que másofrece por el recurso y, por lo tanto, la que 

hipotéticamente estaría en condiciones de compensar a la otra parte. El nuevo estado de 

cosas luego de asignación es de este modo Kaldor-Hicks eficiente respecto de la anterior 

o Pareto potencial en tanto – sin costos de transacción – la parte perdedora habría 

aceptado la oferta. Una vez que los costos de transacción se asumen positivos, la ley, 

entonces, debe colocar la responsabilidad en aquella parte que promueve la solución del 

problema a menores costos. En otras palabras, para Coase, lo que importa no es la 

externalidad, que más parece ser una propiedad natural de la convivencia humana que 

una falla de mercado, sino más bien los costos de transacción. Y esto es así en cuanto la 

externalidad puede ser internalizada por negociaciones libres y voluntarias siempre que 

los costes de transacción sean iguales a cero o, mejor dicho, que los costos de transacción 
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Para Armando Castelar Pinheiroe Jairo Saddi, a análise econômica 

se divide em duas grandes abordagens: uma positiva e outra normativa. 

Aplicada ao direito, a primeira prediz os efeitos das várias regras legais; 

por exemplo, sobre como os agentes econômicos vão reagir a mudanças nas 

leis e na sua aplicação.  

Uma análise econômica positiva das regras de indenização, em 

matéria de responsabilidade objetiva e subjetiva sobre as condutas (ou 

comportamentos) de negligência. Já a corrente normativa vai adiante e 

procura estabelecer recomendações de políticas e de regras legais baseadas 

nas suas consequências econômicas, caso sejam adotadas. 

Não por outra razão, esta corrente estabelece como princípio o uso 

da expressão “eficiência” – extensivamente usada neste livro -, possuidora 

de duas conotações importantes, também discutidas adiante: a eficiência de 

Pareto, aquela na qual a posição de A melhora sem prejuízo da de B, e a 

chamada eficiência Kaldor-Hicks, na qual o produto da vitória de A excede 

os prejuízos da derrota de B, aumentando, portanto, o excedente total. 

(PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 88) 

O art. 3º da Constituição Federal de 1988 elenca o Desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e da marginalidade e redução das 

desigualdades sociais e regionais como objetivos da República Federativa 

do Brasil. Não há como se alcançar tais metas sem que se preocupe com a 

eficiência na geração e distribuição da riqueza. Se a erradicação da pobreza 

é um objetivo da República Federativado Brasil, obviamente então a 

maximização dos escassos recursos materiais (ou seja, a maximização da 

riqueza disponível) é também e necessariamente um valor a ser alcançado. 

Assim, a análise e aplicação do Direito de forma economicamente 

eficiente (ou seja, com o objetivo de maximização da riqueza) é não apenas 

possível, mas é também uma exigência da Constituição Federal de1988, 

que a elevou, como se vê, à posição de um dos objetivos fundamentais da 

 
sean menores a los beneficios esperados de la contratación. (KRAUSE, 2006, p. 134-

135). 
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República. (PIMENTA, 2006a, p. 25). 

Para Rafael Bicca Machado, infelizmente, ainda não está assimilada 

por todosa idéia de que julgadores devem sopesar, em suas decisões, os 

reflexos econômico-sociais das mesmas. Mas para isso, primeiramente, é 

fundamental que os operadores do Direito, em sua totalidade, deixem de 

preconceitos e aceitem, antes de tudo, que a Economia existe como 

Ciência. Que possui leis e regras próprias, e que estas não são sempre fruto 

da exploração de uma maioria pobre por uma maioria rica. 

E, por fim, que estas devem ser minimamente estudadas. 

(MACHADO, 2005, p. 47).  

As normas devem ser desenhadas de maneira a gerarem o máximo 

de bem-estar para o maior número de pessoas. Entende-se neste trabalho 

que tal premissa se aplica também no momento de crise da atividade.  

Para Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn, outro critério proposto 

para avaliação da eficiência é desenvolvido por Kaldor e Hicks que, 

partindo de modelos de utilidade, tais como preconizados por Bentham, 

sugerem que as normas devem ser desenhadas de maneira a gerarem o 

máximo de bem-estar para o maior número de pessoas. 

O problema está na necessidade de maximizar duas variáveis e na 

dificuldade de estabelecer alguma forma de compensação entre elas. 

Todavia, refinando o modelo, Kaldor-Hicks chegam à proposta de 

compensações teóricas entre os que se beneficiam e os que são 

prejudicados. Comparando agregados entre as várias opções, escolhe-se 

aquele que resulte na possibilidade de compensação. 

Ainda uma vez que se refina o esquema reconhecendo haver redes 

de inter-relações nas sociedades e que a utilidade marginal de cada pessoa é 

decrescente. Este parece ser o melhor critério para as escolhas no que diz 

respeito à distribuição dos benefícios: o de dar mais a quem tem maior 

utilidade marginal. (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 76). 

Assim, a Lei 11.101/05 exige uma compreensão  interativa entre 

Direito e Economia. 
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4 - CONCLUSÃO 

 

O atual contexto social e econômico de nosso país, por si, já impõe 

severas adversidades ao sucesso do empresário quando do exercício de sua 

atividade, tais como alta carga tributária, concorrência antiética e ônus 

advindos da legislação do trabalho. 

O presente pretendeu de forma acadêmica e eminentemente 

construtiva, sem intuito de esgotar o tema, tratar do seguinte problema: se 

é, ou não, imprescindível compreender a 11.101/05 mediante inteiração 

entre direito empresarial, recuperação judicial, falência e economia.  

De modo a se auferir a hipótese de resposta ao problema, a 

metodologia a ser utilizada foi a da finalidade de pesquisa aplicada, com 

pesquisa exploratória, em abordagem qualitativa, por método indutivo, 

mediante pesquisa bibliográfica, toda ela especializada sobre o tema.  

Inicialmente, foi realizada uma análise da lei de recuperação de 

empresas em crise e a falência, tratando de seu sentido, princípios e 

evolução. Após, foi feita uma abordagem, de forma científica, mediante o 

enfoque da Análise Econômica do Direito (AED) ou Law and Economics, 

aliada às suas ferramentas metodológicas, tais como a maximização do 

bem-estar, incentivos, maximização dos interesses, maximização das 

riquezas, externalidades, custos de transação, escassez, eficiência e escolha 

racional. No final, neste trabalho, constata-se ser, sim, inevitável a 

inteiração entre direito empresarial, recuperação judicial, falência e 

economia. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. 5. ed. São Paulo: LEUD, 

1997. 

 

ABRÃO, Carlos Henrique. Comentários aos arts. 70 ao 104. In: ABRÃO, 



- 46 - |   Direito em Perspectivas 

 

Carlos Henrique; TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (Coord.). Comentário à 

lei de recuperação de empresas e falência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

ACKERMAN, Bruce A. Law, economics, and the problem of legal culture. 

Duke Law Journal, v. 1986, n. 6, p. 929-934, 1986. 

 

AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Direito civil: introdução. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

BEBCHUK, Lucian A.; POSNER, Richard A. One-sided contracts in 

competitive consumer markets. John M. Olin Law & Economics 

Working Paper, Chicago, Estado Unidos, n. 270, dez. 2005. 

 

BERTOLDI, Marcelo Marco; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Curso 

avançado de direito comercial: títulos de crédito, falência e concordata, 

contratos mercantis. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: 

Senado, 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça (...). Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em: 15 set. 2016. 

 

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.661 de 21 jun. de 1945. Lei de Falências. Diário 

Oficial da União, Rio de Janeiro, 21 jun. 1945. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/decreto-lei/Del7661.htm>. Acesso 

em: 02 fev. 2015. 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Diário Oficial da União. Brasília, 11 jan. 2002a.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 

em: 03 out. 2015. 

BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.Regula a recuperação 

judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária. Diário Oficial da União, Brasília, 09 fev. 2005. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em: 02 de fev. 2015. 

 

BUONOCORE, Vincenzo. Manuale di Diritto Commerciale. Torino, G. 

Giappichelli: Editore, 2007. 

  

CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o nome 

regime da insolvência empresarial. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 



- 47 - |   Direito em Perspectivas 

 

 

COASE, Ronald H.El mercado de los bienes y el mercado de lãs ideas. 

[S. l.]: EUMED, 1974.Disponível em:  

<http://www.eumed.net/cursecon/textos/rev45_coase1.pdf.>Acesso em: 10 

jan. 2012. 

 

COASE, Ronald H.Essays on economics and economists. 

Chicago/London: University of Chicago Press, 1995. 

 

COASE, Ronald H. O problema do custo social. The latinamerican and 

Caribbean.Journal of Legal Studies. Tradução de  Francisco Kümmel F. 

Alves e Renato Vieira Caovilla, Rio Grande do Sul, v. 3. n. 1., 2008.  

Disponível em: <http://services.bepress.com/lacjls/vol3/iss1/art9>. Acesso 

em: 10 jan.2012. 

 

COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and 

Economic, The University of I. Chicago Press, v. 3, p. 1-44, Oct.1960. 

 

COASE, Ronald. H.La empresa, el mercado y la ley. Madrid: Alianza 

Editorial, 1994. 

 

COASE, RonaldH..The nature of the firm: the firm, the market and the 

law. Chicago: Chicago University Press, 1988. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação 

de empresas. 9. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

COELHO, Fábio Ulhôa. Código Comercial e legislação complementar 

anotados: à luz do novo código civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. v.2. 

 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1999.  

 

COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro- empresa. 

São Paulo: RT, 1970.p. 102-103. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial. São Paulo: Saraiva, 

1995. 

 

COMPARATO, Fabio Konder. Estado, Empresa e Função Social. São 

Paulo: RT, 1996. p. 38-46. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/rev45_coase1.pdf


- 48 - |   Direito em Perspectivas 

 

produção. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro - RDM, São Paulo: Malheiros, ano 25, n.63, p.71-79, jul./set. 

1983. 

 

COOTER, Robert d. Las mejores leyes correctas: fundamentos axiológicos 

del análisis econômico del derecho. In: ROEMER, A. (Org.) Derecho y 

economia: una revision de la literatura. México: Centro de Estudios de 

Gobernabilidad y Políticas Públicas, 2000. 

 

COOTER, Robert. Law and the Imperialism of Economics:an introduction 

to the economic Analysis of Law and a Review of the Major 

Books.UCLA Law Review, v. 29, p. 1260, 1982. 

 

COOTER, Robert D.; ULEN, Thomas. Law e economics. 4. ed. New 

York: Pearson Addison Wesley, 2004. 

 

COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito e economia. Tradução Luis 

Marcos Sander, Francisco Araújo Da Costa. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2010.  

 

EPSTEIN, Richard A. Positive and normative elements in legal 

education. Harvard Journal of Law & Public Policy, v. 255, 1985, p. 

257-258. 

 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. 

 

GONÇALVES, Oksandro; ALMENDANHA, Cristina Malaski. Análise 

econômica do direito e a suspensão das ações e execuções em face da 

empresa em recuperação judicial: instrumento para o desenvolvimento. 

Revista de Direito Empresaria. Belo Horizonte, ano 10, n. 2, maio/ago. 

2013. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=96852>. Acesso 

em: 21 set. 2016. 

 

GUIMARÃES, BernardoStrobel; BORDA, Daniel Siqueira. Limites e 

possibilidades de empresas em recuperação judicial participarem de 

licitações públicas (Ecos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça no AgRg na Medida Cautelar 23.499/RS). Revista de Direito 

Empresarial– RDEmp, Belo Horizonte, ano 12, n. 1, p. 257-279, jan./abr. 

2015. 

 

GUIMARÃES, Márcio Souza. A intervenção do Ministério Público no 

Direito Falimentar e de Recuperação de Empresas: 10 anos de experiência 

na Lei 11.101/05. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga. (Org.). 

Aspectos polêmicos e atuais da Lei de recuperação de empresas. Belo 



- 49 - |   Direito em Perspectivas 

 

Horizonte: Editora  D’ Plácido, 2016. p. 473-497. 

 

GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Entraves à eficácia da Lei de 

recuperação de empresas em crise. Como superá-los?Revista da 

Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 50, p. 265-280, jan./ 

jul. 2007a. 

 

GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Recuperação judicial de empresas. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2007b. p. 105-109. 

 

HARRIS, Ron. The uses of  history  in law and economics in theoretical 

inquiries in law, 4 Theoretical Inq. L. 659, 2003. 

 

KRAUSE, Martin. Análisis económico del derecho:aplicación a fallos 

judiciales. Buenos Aires: La Ley, 2006. p. 38. 

 

LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar. 14. 

ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. 

 

LANA, Henrique Avelino Rodrigues de Paula; PIMENTA, Eduardo 

Goulart. Notável relação entre análise econômica do direito e os direitos 

de propriedade. Belo Horizonte: PUC Minas, 2010. Disponível em: 

<http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_ 

2010/discentes/NOTAVEL%20RELACAO%20ENTRE%20ANALISE%2

0ECONOMICA%20DO%20DIREITO%20E%20OS%20DIREITOS%20D

E%20PROPRIEDADE.pdf > Acesso em: 14 jul. 2016. 

 

LEAL, Rogério Gesta. Impactos econômicos e sociais das decisões 

judiciais: aspectos introdutórios. Brasília: Enfam, 2010. 

 

LOPES, Ana Frazão de Azevedo. Empresa e propriedade: função social e 

abuso de poder econômico. São Paulo: QuartierLatin, 2006. p. 119. 

 

LOPES, Braulio Lisboa. Aspectos tributários da falência de recuperação 

de empresas. São Paulo: 2008. 

 

LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e exclusão de sócio: de acordo 

com o novo código civil. Curitiba: Juruá, 2004. 

 

LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. 

 

LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Renovar, 1996 

 

MACHADO, Celso Cordeiro. Tratado de direito tributário brasileiro: 



- 50 - |   Direito em Perspectivas 

 

garantias, preferências e privilégios do crédito tributário. Rio de Janeiro: 

Forense, 1984. v.6. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Dívida tributária e recuperação judicial de 

empresa. Revista Dialética de Direito Tributário,n. 120, p. 70,set 2005. 

 

MACHADO, Rafael Bicca. Cada um em seu lugar: cada um com sua 

função: apontamentos sobre o atual papel do Poder Judiciário brasileiro, em 

homenagem ao ministro Nelson Jobim. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). 

Direito e economia. São Paulo: IOB Thomson, 2005, p. 47. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. 

São Paulo: Atlas, 2005. v. 3.p. 702. 

 

MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. A empresa em crise. Virtuajus Revista 

Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito, v. 1, p. 1-12, 2008. 

 

MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. A função social da empresa. Revista 

Magister de Direito Empresarial Concorrencial e do Consumidor, 

Porto Alegre, v.5, n.28 , p.5-12, ago. 2009. 

 

MAGALHÃES, Rodrigo Almeida; FERREIRA, S. A. O direito de empresa 

em crise. Revista Forense, v. 398, p. 211-228, 2008. 

 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 3. ed. Tradução de Allan 

Vidigal Hastings. São Paulo: Cengage Learning, 2009a. 

 

MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. (Tradução deAllan 

Vidigal Hastings. São Paulo: Cengage Learning, 2009b.  

 

MARTINS, Thiago Penido; SAMPAIO JÚNIOR, Rodolpho Barreto. 

Repensando a eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas 

privadas. In: SILVA, Carla Ribeiro Volpini; ROSA, Patrícia Rodrigues. 

(Org.). Multiculturalismo e direitos fundamentais.Pará de Minas: 

Virtualbooks, 2015, v. III, p. 86-130. 

 

MENDONÇA, José XavierCarvalho de. Tratado de direito comercial 

brasileiro. 6. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1964. p. 14-15. v.3. 

 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial 

brasileiro. Campinas: Bookseller, 2004. v. 5, t. I  

 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de.Tratado de Direito Comercial 

Brasileiro. Atualizado por AchilesBevilaqua e Roberto de Carvalho 

Mendonça. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. v.8. 

 



- 51 - |   Direito em Perspectivas 

 

MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven G. Economics and the 

Law:from posner to post-modernism, princeton: Princeton University 

Press, 1999. 

 

MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steve G. Economics and the Law: 

from Posner to post-modernism. Princeton/New Jersey: Princeton 

University Press, 1999. 

 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA 

JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. 

(Org.).Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 

NEGRÃO, Ricardo. A eficiência do processo judicial na recuperação de 

empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.  

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: 

recuperação de empresas e falência.São Paulo: Saraiva, 2012. v. 3. 

 

NUNES,Antônio José. Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas 

sociedades comerciais. São Paulo: Cultural Paulista, 2001.  

 

NUNES, Marcio Tadeu Guimarães. Dissolução parcial de sociedades. Rio 

de Janeiro: Forense, 1998. 

 

NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. Dissolução parcial, exclusão de sócio 

e apuração de haveres nas sociedades limitadas: questões controvertidas 

e uma proposta de revisão dos institutos. São Paulo: QuartierLatin do 

Brasil, 2010. 

 

PAMPLONA, Gustavo. Uma aplicação da teoria dos jogos ao direito: os 

cartéis, a licitação e a teoria dos jogos. In: PINHEIRO, Armando Castelar; 

SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005. 

 

PATROCÍNIO, Daniel Moreira de. Análise econômica da recuperação 

judicial de empresas: princípios, jogos, falhas e custos.2012. 296f. Tese 

(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito,Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.  

 

PELUSO, Luis Alberto. Ética e utilitarismo. Campinas: Alinea, 1998. 

 

PEREIRA, Henrique Viana; MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Princípios 

constitucionais do direito empresarial: a função social da empresa. 

Curitiba: Editora CRV, 2011.  

 

PIMENTA, Eduardo Goulart. Análise econômica do direito e a 



- 52 - |   Direito em Perspectivas 

 

regulamentação das sociedades empresárias brasileiras: entre a autonomia 

da vontade e a estrita legalidade. Revista de Direito Mercantil Industrial, 

Econômico e Financeiro. Belo Horizonte, v. 142, p. 66-79, 2007a. 

 

PIMENTA. Eduardo Goulart. Direito societário. São Paulo: Editora 

Campus Jurídico. 2010. p. 23.  

 

PIMENTA, Eduardo Goulart. Eficiência econômica e autonomia privada 

como fundamento da recuperação de empresas no direito brasileiro. In: 

FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. 

(Coord.). Direito civil: atualidades II: da autonomia privada nas situações 

jurídicas patrimoniais e existenciais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007c, p. 

291-313. v.2 

 

PIMENTA, Eduardo Goulart. Externalidades negativas no processo 

falimentar e ineficiência de mercado. Revista de Direito Público da 

Economia, Belo Horizonte, v.5, n.19 , p.09-28, jul./set. 2007d. 

 

PINHEIRO, Armando Castelar. Direito e economia num mundo 

globalizado: cooperação ou confronto?direito e economia. São Paulo: 

IOB Thomson, 2005 

 

PINHEIRO, ArmandoCastelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e 

mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 

 

PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Célia da Costa. A justiça e seu 

impacte sobre as empresas portuguesas. Editora Coimbra. 2003. 

 

POSNER, Richard A. Economic analysis of law. 5. ed. Boston: Little, 

Brown and Company, 1972. 

 

POSNER, Richard A. El análisiseconomic del derecho en el common 

law, en el Sistema romano-germanico, y en las naciones en desarrollo. 

Tradução de Enrique Pasquel R. Revista de Economía y Derecho, v. 2, n. 

7,  p. 8,2005. 

 

POSNER, Richard A. Law and economics in common-law, civil law, and 

developing nations. Ratio Júris. México, v. 17,  n.1. Mar. 2004. 

 

POSNER, Richard A. Maximizacion de la riqueza y tort law. Disponível 

em: <http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf.>Acesso em: 9 

nov. 2012. 

 

POSNER, Richard A. Problemas de filosofia do direito.Trad. de Jefferson 

Luiz Camargo. São Paulo: MartinsFontes, 2007. 

 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf


- 53 - |   Direito em Perspectivas 

 

POSNER, Richard A. Usos y Abusos de la teoria econômica em el derecho. 

In: ROEMER, A. (Org.). Derecho y economia: una revisión de la 

literatura. México-D.F.: Centro de Estúdios de Gabernabilidad y Políticas 

Pùblicas, 2000. 

 

PROENÇA, José Marcelo Martins. Disposições Preliminares. Aplicação da 

legislação, competência e intervenção do Ministério Público. In: 

MACHADO, Rubens Approbato. (Org.). Comentários à nova lei de 

falências e recuperação de empresas: doutrina e prática. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. p. 47-72. 

 

PUGLIESI, Adriana Valéria. Direito falimentar e preservação da 

empresa. São Paulo: QuartierLatin, 2013. 

 

REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade comercial pela 

exclusão de sócio. Curitiba:[s. n.], 1959. 

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 24. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

 

RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; GALESKI JÚNIOR, Irineu. Teoria geral 

dos contratos: contratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 2009. 

 

SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e 

economia?Cadernos Direito GV. São Paulo, v. 5, n. 2, mar. 2008. p. 4-55. 

 

SALAMA, Bruno Meyerhof. A história do declínio e queda do eficientismo 

na obra de Richard Posner. In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua (Org.). 

Trinta anos de Brasil: diálogos entre direito e economia. São Paulo: 

Saraiva, 2012. Disponível em: 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=bruno

_meyerhof_salama>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

 

SMITH, Adam. Uma investigação sobre a natureza e causa das riquezas 

das nações. São Paulo: Hemus, 2003. 

 

SONAGLI, Joseliane; GONÇALVES, Oksandro. A (i)legitimidade da 

cláusula resolutória e a função socioeconômica do procedimento 

falimentar. Belo Horizonte,Revista de Direito Empresarial– RDEmp, ano 

11, n. 2, p. 203-223, maio/ago. 2014.  

 

SOUZAJÚNIOR, Francisco Satiro. Da recuperação extrajudicial. In: 

SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio. (Org.). 

Comentários à nova lei de falência e recuperação judicial. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006. 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=bruno_meyerhof_salama
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=bruno_meyerhof_salama


- 54 - |   Direito em Perspectivas 

 

 

SOUZA JÚNIOR, FrancisoSatiro. Dissolução de sociedades anônimas. 

In: FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; PROENÇA, José Marcelo 

Martins.  (Coord.).Direito societário: gestão e controle. São Paulo : 

Saraiva, 2008. p. 155. 

 

SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e 

mercados. São Paulo, Atlas, 2004.  

SZTAJN, Raquel. Contrato de sociedade e formas societária. São Paulo: 

Saraiva, 1989. 

 

SZTAJN. Raquel. Notas de análise econômica contratos e responsabilidade 

civil. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro. 

São Paulo. v. 36.  n. 111. Jul. / set. 1998.  

 

TEBET, Ramez. Parecer n°, de 2004 da comissão de assuntos econômicos, 

sobre o PLC n° 71, de 2003. In: MACHADO, Rubens Approbato (Coord.). 

Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. São 

Paulo: QuartierLatin do Brasil, 2005, p. 353. 

 

TIMM, Luciano Benetti. Direito & economia. 2. ed.. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado 2008. 

 

TOLEDO, Paulo Fernando CamposSalles de. Comentários aos artigos 1-

34. In: TOLEDO, Paulo Paulo FernandoSalles de; ABRÃO, Carlos 

Henrique(Coord).Comentários à lei de recuperação de empresas e 

falência. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

TOMAS E VICIUS FILHO, Eduardo. A função social da empresa. Revista 

dos Tribunais (São Paulo), São Paulo, v.92, n.810, p.33-50, abr. 2003. 

 

ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Análise econômica do direito 

e das organizações. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Org.). 

Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 



- 55 - |   Direito em Perspectivas 

 

 
CAPÍTULO II 

________________________________________________________________________ 

ANÁLISE HISTÓRICA DOS TIPOS 
DE FAMÍLIAS NO DIREITO 

PÁTRIO. 

 

 

Márcia Cristina Moreira Paranhos26 

Luciana Calado Pena27 

 

RESUMO: A família é o espaço comunitário que contribui de forma 

significativa para a formação do ser humano. Esse espaço passou por várias 

transformações sem perder seu verdadeiro sentido de ser e as várias formas 

contemporâneas de família contribuem para uma diversidade de 

comportamento na sociedade, seja qual for à época, cultura ou nação. 

Assim, intenciona-se com o presente trabalho realizar uma análise histórica 

do conceito de Família e suas modificações dele em razão dos reflexos 

provocados pela sociedade em virtude do tempo. 

PALAVRAS-CHAVES: Famílias - Constituição - Evolução - Legislação  

 

INTRODUÇÃO 

 

A família representa o espaço de socialização, de busca coletiva de 

estratégias de sobrevivência, local para o exercício da cidadania, 
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possibilidade para o desenvolvimento individual e grupal de seus membros, 

independentemente dos arranjos apresentados ou das novas estruturas que 

vêm se formando. Sua dinâmica é própria, afetada tanto pelo 

desenvolvimento de seu ciclo vital, como pelas políticas econômicas e 

sociais (FERRARI; KALOUSTIAN, 2004). 

O vocábulo família é de origem latina, famulus, a palavra família 

significava escravo doméstico como bem apercebe Semy Glanz (2005, 

p.17). 

O Direito Romano conceitua família como união de pessoas 

constituída através do casamento e de pessoas que possuem vínculo 

sanguíneo. A família patriarcal era o tipo dominante nessa época e sua 

característica mais marcante advinha de sua constituição, que ocorria 

através do matrimônio. Assim, à medida que mais pessoas se casavam o 

número de famílias admitidas aumentava. Essas novas famílias que eram 

formadas, seriam então o resultado dos descendentes maternos e paternos. 

(ALVES, 1977). 

Ao longo dos séculos as implicações da Revolução Francesa sobre 

a vida privada se fizeram logo sentir sobre a igreja, corporações, nobreza, 

comunidades de aldeia e família (HUNT, 1991, p.32).  

A família consiste em uma das primeiras instituições na qual o ser 

humano desde o nascimento encontra-se inserido e vem sofrendo 

transformações ao longo da história, trazendo novos olhares para velhos 

paradigmas. Disso denota-se que desde o seu surgimento até os dias atuais, 

há uma modificação de valores, o que implica em diferentes conceitos para 

a palavra família. 

O indivíduo a priori, recepcionado pela família, absorve valores e 

atitudes por parte de todos envoltos neste contexto. O sujeito pertencente à 

determinado núcleo familiar, revela traços de sua personalidade 

experiências dos seus ancestrais que lhe foram transmitidos pela 

convivência. Logo, o ser humano torna-se um vetor pró-futuro de toda a 

bagagem de que lhe fora repassada. 
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 Involuntariamente o meio o modula. Respondendo a curto, médio e 

longo prazo reflexos em suas atribuições de personalidade, indo de 

encontro à estatura adulta respaldado em seus próprios limites. 

 

1. CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

O conceito de família, atualmente, foi ampliado e deixou de ser 

vinculado somente ao casamento que era considerado, até pouco tempo 

atrás, como a única estrutura admissível para a formação familiar.  Segundo 

o ordenamento jurídico brasileiro, há determinados conceitos que 

fundamentam as estruturas familiares. 

Para Alessandro Marques de Siqueira (2010, p.4), o 

reconhecimento de família pelo Direito se dá a partir da menor 

preocupação do casamento como o objeto central de se constituir família: 

Nessa toada, a família é formada por um grupo de pessoas que 

podem ou não se considerar aparentados; eles estão unidos por vontade 

expressa, laços naturais ou afinidade. Para a doutrina, esse conceito é o que 

mais se aproxima da realidade das famílias brasileiras, pelo fato de 

conceituar de forma ampla, alcançado não só as pessoas que possuem 

parentesco, mas, todas aquelas que estão convivendo em um ambiente 

familiar.  

Segundo Maria Berenice Dias (2006, p.9), no sentido amplo, o 

conceito de família, pode ser entendida a partir do vínculo da 

consanguinidade e da afinidade, fazendo a inclusão, em que todos os 

indivíduos que estiverem unidos por um destes vínculos estejam inseridos 

no núcleo familiar. No sentido restrito, estabelece somente ao conjunto de 

pessoas unidas pelos laços do matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente 

os cônjuges e a prole. 

Cesar Fiúza (2008, p. 939) qualifica a família como uma reunião 

de pessoas descendentes de um tronco ancestral comum, incluídas aí 

também as pessoas ligadas pelo casamento ou pela união estável, 
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juntamente com seus parentes sucessíveis, ainda que não descendentes; 

stricto sensu, família é uma reunião de pai, mãe e filhos, ou apenas um dos 

pais com seus filhos. 

As transformações familiares implicam em novos questionamentos 

das estruturas familiares, e, como cabe ao Estado à proteção das famílias, 

surgem novos posicionamentos em favor do reconhecimento das novas 

composições familiares que surgem com o tempo.  

Dessa forma, é coerente dizer que não existe um modelo familiar 

como regra geral e que torna excepcionais os demais. O Direito de Família 

cada vez mais se adapta diante dos novos modelos familiares que surgem 

na sociedade. Em consequência das demandas sociais que chegam ao Poder 

Judiciário, novos provimentos jurisdicionais passam a tutelar as novas 

configurações de família. 

Considera-se, então, a família como um agrupamento de 

indivíduos, ou seja, unidade básica da sociedade, na qual as pessoas 

poderão unir-se por laços consanguíneos ou afetivos e tendo por 

constituição objetiva a família funcional voltada para a estruturação de cada 

ente, garantido em seu direito a diversidade e maior efetividade. 

 

2. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

A par das transformações do conceito de família, pretende-se 

superficialmente delimitar sua evolução em tempos distintos da história. 

Uma das estruturas familiares mais conhecidas e mais antigas é a “Sagrada 

Família”, formada por José, Maria e Jesus. O conceito de família 

inicialmente estava interligado a palavra casamento, por ser a forma de 

reconhecimento de uma formação familiar, nos moldes da Sagrada Família. 

A Família Pré-moderna (Séc. XVI ao XVIII) define-se por sua 

formação totalmente embasada no patriarcado. Anteriormente entendia-se 

como família um grupo de pessoas formado por um homem que também 

seria o chefe, o provedor dessa família, uma mulher que seria a pessoa 
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responsável pelo lar e os filhos que seriam o fruto dessa união, que era 

constituída pelo matrimônio.  

Roudinesco (2003, p.19) sustenta que a família deste período tinha 

como função principal transmitir o patrimônio, não levando em 

consideração a vida sexual e afetiva do casal. A autora afirma ainda que 

neste modelo de família, a célula familiar repousa em uma ordem do 

mundo imutável e inteiramente submetida a uma autoridade patriarcal. 

Atualmente o lugar de provedor e de responsável pelo lar nem 

sempre recai sobre a figura masculina, existindo situações nas quais, 

inclusive, esse papel poderá ser exercido de forma alternada, formando 

diferentes organizações familiares. Além disso, essa união não precisa ser 

proveniente de uma união de um homem e de uma mulher, como também 

não precisa ser iniciada a partir do matrimônio.  

É importante salientar que a formação tradicional familiar muitas 

vezes não era uma escolha do casal. E existiam diferentes formas de se 

contrair o matrimônio, que muitas vezes não era a partir de uma relação de 

afetividade. 

Outra característica importante eram as negociações familiares, 

realizadas pela imposição dos pais nas escolhas matrimoniais, e muitas 

vezes essas negociações chegavam a promessas entre os pais, que ocorriam 

com seus filhos ainda dentro do ventre. Além disso, havia também os 

matrimônios que poderiam ser realizados dentro das próprias classes 

sociais, assim um nobre deveria se casar com um nobre, uma pessoa de 

classe média com outra pertencente a sua classe e assim por diante.  

A ideia de romance contribuiu para as mudanças no século XIX, 

afetando amplamente a vida social. O surgimento do amor romântico 

precisa ser compreendido juntamente com as influências que afetaram as 

mulheres, tais como: primeiramente foi a criação do lar, segundo foi a 

modificação nas relações entre pais e filhos e em terceiro, a descoberta da 

maternidade (GIDDENS, 2003). 
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Entrementes a “Família Real”, que inicialmente tinha como 

soberano a figura de um Rei, ou seja, para suceder o trono, o Rei e a 

Rainha, deveriam ter um filho homem. Neste sentido, essa exigência foi 

modificada e, esse “soberano”, agora, que sucede ao trono pode ser uma 

menina, que se tornaria Rainha. 

Nesta conjectura, a historiadora Michelle Perrot (1990, p.74) 

preleciona: “as rupturas a que assistimos hoje são a culminação de um 

processo de dissociação iniciado há muito tempo”. Apontando, enfim, para 

o declínio daquela família nuclear tradicional (centrada no casamento), 

encarregada de cumprir um papel social e público importante no meio em 

que se encontrava. 

Apesar das mutações que o conceito de família vem apresentando 

ao longo do tempo, sabe-se que a instituição familiar não teve seu fim, e 

sim novos arranjos. Novas formas de relacionar-se em família começam a 

eclodir na esteira da mudança das mentalidades da época na 

contemporaneidade.  

Como bem afirma Roudinesco (2003), a família moderna deixou 

de ser considerada como um modelo de força divina ou do Estado, e foi 

sendo cada vez mais descentralizada, apesar de permanecer a instituição 

mais sólida da sociedade. 

Este processo, conforme Roudinesco (2003) esclarece, aprimorou 

a Família Contemporânea, onde em boa parte do séc. XX foi diagnosticada 

como uma instituição em crise.  

Neste momento da História, as fronteiras de identidade entre os 

gêneros feminino e masculino são levemente permeáveis: o 

reconhecimento do casamento religioso como civil, a aceitação do desquite 

e da separação, o divórcio, a mulher conquistando espaço no mercado de 

trabalho, atuando também como chefe de família, o homem podendo 

também cuidar do lar, mães e pais solteiros, uniões homoafetivas com e 

sem filhos, adoções, bebê de proveta e muito além com o avanço 

tecnológico. 
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3. O HISTÓRICO DO CONCEITO DE FAMÍLIA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Frente às novas transformações do núcleo rígido familiar, 

paulatinamente as novas rupturas sociais vem sendo amparadas pelo 

ordenamento jurídico pátrio.  

No Brasil, relaciona-se a formação familiar à colonização 

portuguesa, um país de raízes muito católicas, em que as relações 

familiares se iniciam a partir do matrimônio (ALVES, 2014, p.27). 

Até a Constituição da República de 1988, no Brasil era 

reconhecida como família a relação entre pessoas realizada pelo casamento. 

Posteriormente, houve a necessidade de ampliar esse conceito, por 

existirem e surgirem diferentes constituições de famílias que fugiam dos 

padrões tradicionais.  

O individuo e as sociedades evoluíram. As famílias, as mulheres 

mudaram o seu papel na sociedade e todos esses fatores são responsáveis 

pelas novas configurações familiares que surgem e pela necessidade de 

ampliação desse conceito de família. 

Apercebe-se frente o exposto que conceituar família é uma tarefa 

complexa. Todos pertencem a algum tipo de família. Logo, ideias, 

percepções e reflexões sobre família, por mais determinantes que sejam, e 

que encontrem embasamento nas concepções clássicas de família, ou até 

mesmo nas imposições da sociedade, inevitavelmente, sempre estarão 

marcadas pela própria experiência, tanto nas famílias de origem quanto 

naquelas que constituímos. 

O Direito de Família não ficou estagnado no tempo. 

Paulatinamente vem expandindo suas normas e ações no intuito de 

positivar as transformações da sociedade que direta ou indiretamente são 

moldadas em razão das práticas e valores (BIROLI, 2014, p.10). 

Todavia, o histórico do conceito de família no ordenamento 

jurídico brasileiro refletirá as transformações culturais de cada época e de 



- 62 - |   Direito em Perspectivas 

 

tempos distintos da sociedade contribuirão para a sua modulação. Portanto, 

se faz pertinente alguns recortes históricos na pretensão de elucidar o tema 

sem exauri-lo. 

No ordenamento jurídico pátrio o Direito de Família sofreu 

influencias do Direito Romano, Canônico e também do Germânico, 

predominantemente pelo Canônico, pois, segundo o autor Carlos Roberto 

Gonçalves (2010, p 32), a principal causa dessa influencia do Direito 

Canônico foi à colonização lusa, afetando, inclusive, disposições do Código 

Civil de 1916. 

No Brasil, com a substituição do Império pela República no ano de 

1890, separados foram os poderes religiosos e estatais, por meio do Decreto 

nº 181, de 1890, do Governo Provisório. Nessa época, o casamento civil no 

Brasil ganhou destaque e foi retirado do casamento religioso qualquer valor 

jurídico. Determinava, inclusive, a prisão por seis meses e uma multa 

correspondente à metade do tempo, a quem o realizasse o ato religioso 

antes do legal. 

A Lei do Código Civil Brasileiro, Lei nº 3.017 de 01 de Janeiro de 

1916, passa a positivar a família como uma união entre pessoas constituída 

a partir do matrimônio, embasada no patriarcado, na heteroparentalidade 

(jamais se imaginava família entre pessoas do mesmo sexo) e no vínculo 

biológico (havia distinção entre filhos). Nessa época, também, o divórcio 

não era permitido. 

O Direito de Família brasileiro era um reflexo das condições e 

modelos sociais, morais e religiosos que dominavam a sociedade, 

destacando-se três períodos. De 1500 a 1889; do Brasil Colônia ao Brasil 

Império, onde prevalecia um modelo patriarcal, um Direito de Família 

religioso ou canônico. Com a Proclamação da República a partir do Código 

Civil de 1916 até a Constituição de 1988, existe uma redução progressiva 

do modelo patriarcal e prevalece um Direito de Família laico. 

Com a Constituição de 1946, os efeitos civis do casamento 

religioso retornaram ao status de matéria constitucional, dando 
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equivalência ao casamento civil, se presentes os mesmos requisitos legais 

para ambos, conforme o art. 163 desta Magna Carta (BRASIL, 1946). 

Duas eram as modalidades do registro do casamento religioso para 

produzir efeitos civis: habilitação prévia e habilitação posterior, ambas 

reguladas pela Lei n° 1.110, Lei do Casamento Laico, de 23 de maio de 

1950, qual regula o reconhecimento dos efeitos civis ao casamento 

religioso.  

As alterações trazidas ao longo do tempo trouxeram inúmeros 

avanços sob a perspectiva do casamento, ensejando na questão da 

separação, que uma vez era terminantemente proibida, passa a ser uma 

possibilidade real a partir da década de 1970. De fato, o divórcio abriu 

precedentes para as partes quando em uma dissolução em determinadas 

famílias, que optassem por ele. O casamento perdeu efetivamente sua força 

simbólica conforme aumentava o número das separações (Roudinesco, 

2013). 

Não obstante a evolução das configurações familiares no 

ordenamento jurídico à posição da mulher na família sempre fora 

negligenciada. No Código Civil de 1916, a mulher casada era vista como 

incapaz de realizar certos atos da vida civil, inclusive prevendo que ela 

necessitava da autorização do seu marido para exercer diversas atividades, 

como por exemplo, ter uma profissão ou receber uma herança.  

Todavia, em 27 de agosto de 1962 a Lei 4.121 "Conhecida como 

Estatuto da Mulher Casada”, altera esta situação trazendo a emancipação 

feminina em mais de dez pontos do Código Civil a época. O marido deixou 

de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal, e a mulher tornou-se 

economicamente ativa sem necessitar da autorização do marido, passando a 

ter direito sobre os seus filhos, compartilhando do pátrio poder e podendo 

requisitar a guarda em caso de separação. 

 

E, neste contexto, a Emenda à Constituição nº 9 de 1977, de 

autoria do senador Nelson Carneiro, permitiu a aprovação, no mesmo ano, 
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da Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, da chamada Lei do Divórcio, que 

disciplinou a matéria no âmbito da legislação civil e processual civil, 

promovendo as necessárias alterações no Código Civil de 1916 e no CPC 

de 1973. 

Com aprovação da Lei do Divórcio, concedeu-se a possibilidade 

de um novo casamento, mas somente por uma vez. O “desquite” passou a 

ser chamado de “separação” e permaneceria como um estágio intermediário 

até a obtenção do divórcio. A separação judicial põe termo à sociedade 

conjugal, ao passo que o divórcio dissolve o próprio vínculo matrimonial 

(ROSENVAL, 2011, p.356). 

As manifestações de positivação das mudanças sociais no âmbito 

do Direito de Família ganham profundidade com a Constituição de 1988, 

que passou a permitir divorciar-se e casarem-se quantas vezes fosse do 

interesse da pessoa, minimizando a interferência do Estado, mas também 

garantindo a sua proteção. 

O reconhecimento das famílias não precisa ocorrer a partir do 

casamento, mas a partir da união entre pessoas em que prevaleça o respeito, 

o afeto e a solidariedade. As duas mais importantes mudanças inseridas no 

ordenamento jurídico pátrio pela Constituição de 1988 são a união estável e 

a família monoparental, marcos que aproximam o conceito jurídico de 

família às composições familiares existentes na vida real. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

artigo 226, reconheceu a união estável entre homem e mulher. Agrega-se, 

então, o conceito de família por meio do status constitucional da união 

estável, que seria proveniente da união entre duas pessoas devido à 

convivência pública, continua e duradoura. 

No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento 

da ADI 4.277/DF e a ADPF/132, passou a reconhecer a união estável, 

como forma de constituição familiar dos casais homoafetivos.  Assim, 

também coube ao Tribunal a estipulação de parâmetros para que se 

casassem. No dia 14 de maio de 2013 o Conselho Nacional de Justiça 
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(CNJ) aprovou uma resolução que obriga todos os cartórios do país a 

celebrar casamentos entre pessoas de mesmo gênero. O presidente do CNJ 

afirmou que a resolução remove "obstáculos administrativos à efetivação" 

da decisão do Supremo, em 2011 (MIGALHAS, 2019). 

Na visão de Tartuce (2016), o modelo familiar que viria a se tornar 

um padrão de referência para a contemporaneidade era nada mais que 

produto da própria modernidade. 

A função do núcleo familiar é oferecer apoio aos seus 

componentes. O afeto e a consanguinidade podem coexistir, mas não é 

regra essencial para que um determinado grupo de pessoas se intitule 

familiares. 

 

4. ESTRUTURAS DE FAMÍLIAS CONTEMPORÂNEAS  

 

O reconhecimento de outras relações familiares que fogem do 

modelo tradicional implica no surgimento de novas estruturas de família. 

Com a Constituição de 1988, o pluralismo das relações familiares passa a 

ser reconhecido pelo Estado, que a partir de então, busca regulamentar a 

existência desses novos arranjos familiares.  

 O texto constitucional, sem adjetivar a família, apenas garante-lhe a 

proteção do Estado, por reconhecer a sua natureza cultural e a sua 

importância no desenvolvimento da personalidade da pessoa e na proteção 

do idoso (MENEZES, 2008). 

O direito brasileiro reconhece que existem diferentes modelos de 

estruturas familiares, mas considera que existe um modelo predominante na 

sociedade, denominado de modelo nuclear. Esse modelo é constituído por 

pais e filhos, pelo fato de ser o de maior predominância, o mais tradicional. 

Portanto, é utilizado como referência pelo Direito de Família, embora se 

reconheça que os demais modelos também mereçam tutela legal (LÔBO, 

2018). 
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4.1.  CASAMENTO 

 

 O casamento é a instituição jurídica que forma o mais remoto e mais 

tradicional tipo de família. O casamento era tido como tão sagrado que 

jamais poderia ser desfeito. Hoje, com as diversas mudanças 

constitucionais e legislativas, é possível casar-se pela manhã e divorciar-se 

à tarde, de modo que se manter ou não casada é uma escolha pessoal, um 

direito potestativo, não cabendo ao Estado decidir acerca da continuidade 

ou não deste tipo de relacionamento. 

 O casamento, ao contrário do que vigorava outrora, é dissolúvel, 

conforme previsão constitucional do art. 226, §6º. O procedimento para 

dissolução do casamento está previsto nos arts. 693 a 699 (contencioso) e 

arts. 731 a 733 (consensual), todos do Código de Processo Civil de 2015. O 

divórcio não contencioso poderá ocorrer de forma extrajudicial, isto é, em 

cartório, mediante escritura pública, com presença de advogado. Para tanto, 

as partes deverão ser capazes e deverá ser consensual. 

 O casamento é a relação jurídica de comunhão plena de vida entre 

homem e mulher, que abrange a própria sociedade conjugal e elementos 

outros, como o devedor de assistência mútua, respeito e consideração, 

sustento, guarda e educação dos filhos. Equivale ao chamado vínculo 

conjugal. A sociedade conjugal é uma figura parcelar do casamento. Ela 

nasce concomitantemente com o matrimônio, embora possa ser desfeita 

antes da extinção do vínculo conjugal. A sociedade conjugal, portanto, 

define-se como a comunhão patrimonial (regime de bens) e pessoal 

(coabitação e fidelidade recíproca) entre marido e mulher. 

 

4.2.  UNIÃO ESTÁVEL 

 

 As famílias inicialmente eram reconhecidas por duas pessoas, que 

formariam uma estrutura familiar por meio do casamento. Neste contexto, 

duas espécies de denominação de família, foram geradas, a família legítima 
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constituída pelo casamento era protegida pelo ente Estatal e tendo total 

amparo legal ao contrário da família ilegítima que ainda era discriminada 

pela sociedade civil. O que no passado era chamado de concubinato, e se 

situava fora do Direito de Família. 

 A partir da chancela constitucional, foi albergado nesse ramo do 

Direito e com o nome de união estável. Como a Constituição Federal 

alargou o conceito de família, a palavra concubinato foi substituída pela 

expressão união estável (DIAS, 2006, p.1).  

 Logo, a união estável é denominada como entidade familiar 

conforme preceito constitucional, e está regulada na Carta Magna e no 

Código Civil de 2002 nos artigos 1.573 e seguintes direito de Família. 

(MORAES, 2003, p. 213). 

 A união estável é entidade familiar para cuja configuração é 

necessária que a união seja pública, contínua e duradoura, com o objetivo 

de constituir família, sem impedimento para se casar. Ressalta-se que não 

se exige mais prazo mínimo de cinco anos ou a existência de prole para o 

seu reconhecimento que o era por meio da Lei nº 8.971/941. Com a 

promulgação da Lei nº 9.278/96, afastou-se a exigência de tempo mínimo 

como conditio sinequa non para sua tipificação. Uniões com essas 

características, contraídas por pessoas impedidas de casar com base no art. 

1521 do Código Civil, configurarão concubinato, nos termos do art. 1727 

do mesmo dispositivo legal, salvo, na hipótese prevista no art. 1723, §, 1º 

do mesmo diploma. 

 A existência do animus de constituir família é, também, requisito 

fundamental para a confirmação de união estável. Em outras palavras, esse 

é o objetivo que distingue a mera projeção futura de concretizar um núcleo 

familiar da absoluta certeza de constituir família (GONÇALVES, 2011, 

p.591). 

 A Constituição da República, ao equiparar a união estável ao 

casamento, elimina quaisquer divergências acerca da discriminação ou 

diminuição de um modelo familiar do outro, sendo baseado precipuamente 
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na escolha dos envolvidos, de forma que a união estável não é inferior ao 

casamento, e vice versa, respeitando-se, assim, os princípios da isonomia e 

da não intervenção do Estado na vida privada. 

 

4.3.  FAMÍLIA MONOPARENTAL 

 

 A Constituição Federal em seu artigo 226, §4º, positivou o 

reconhecimento da comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes, conhecida como família monoparental. 

 Para Kusano (2018, p.10), a família monoparental é de uma escolha, 

seja pelo fim de relacionamento, seja por uma viuvez, seja pela opção de 

ter um filho sozinho ou sozinho – afinal, a monoparentalidade também é 

caracterizada pela vivência do pai com o filho –, pela adoção ou até por 

uma inseminação artificial, mas, independentemente da forma pela qual se 

origine, é uma família é pelo Estado protegida. 

 Esse modelo é predominantemente formado por mulheres solteiras 

que criam seus filhos sozinhos. Cabe ainda mencionar que o fundamento da 

família monoparental está no art. 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que prevê o direito da criança ao convívio familiar, 

mesmo na falta de um dos pais. A monoparentalidade reflete, portanto, uma 

realidade social presente na vida de milhares de brasileiros. 

 

4.4.  FAMÍLIA PLURIPARENTAL 

 

 Formada por dois grupos familiares de relacionamentos anteriores 

ou devido à viuvez. Nesse caso, os cônjuges com seus filhos formam uma 

nova família e ainda podem aumentar em número, a partir da opção de 

terem mais filhos em comum. Logo, essa família é chamada de família 

mosaica, reconstituída, recomposta ou pluriparental, conhecida família “dos 

seus, dos meus e dos nossos”. Com efeito, se formam novos vínculos e 
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novas famílias são constituídas depois dos desfazimentos de relações 

pretéritas, caso em que um ou ambos de seus integrantes têm filhos 

provindos de um casamento ou relação prévia (DIAS, 2016). 

 Na opinião de Kusano (2018, p.16), esse grupo familiar é bem 

complexo, principalmente no que diz respeito às obrigações familiares em 

relação aos filhos. 

 De fato, com a facilidade do divórcio, é comum hoje serem 

verificadas famílias recompostas, de modo que as demandas sobre esse tipo 

de entidade têm aumentado. Apenas para exemplificar, o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1106637, reconheceu a 

legitimidade ativa por parte do padrasto para requerer a desconstituição do 

poder familiar de pai biológico, para fins de adoção do filho da esposa, 

fruto da relação anterior, mediante constatação das causas de perda deste 

poder. (LÔBO, 2015, p. 85) 

 A família pluriparental também reflete a realidade de muitos 

brasileiros, que optam por formar um novo relacionamento, mesmo após o 

rompimento de relacionamentos anteriores, muitas vezes duradouros, 

permitindo diversas composições familiares pelos indivíduos ali inseridos. 

 

4.5.  FAMÍLIA ANAPARENTAL 

 

 Estrutura familiar denominada de comunitária ou de anaparental, 

pessoas que já são adultas e órfãos, ou abandonados pelos pais, desejam 

criar os irmãos mais novos, um grupo familiar composto por irmãos ou 

parentes sem a presença de ascendentes. Termo criado por Barros (2003), a 

família anaparental decorre do prefixo Ana, de origem grega, indicativo de 

“falta”, “privação”, ou seja, se caracteriza pela família sem a presença dos 

pais. 

 Possui como basilar o elemento afetividade, que se caracteriza pela 

inexistência da figura dos pais, ou seja, constitui-se basicamente pela 

convivência entre parentes do vínculo da colateralidade ou pessoas, mesmo 
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que não parentes e sem conotação sexual, dentro de uma mesma 

estruturação com identidade de propósitos, que é o animus de constituir 

família. 

 A família anaparental, assim como qualquer outra das elencadas no 

rol do artigo 226 da Constituição Federal, busca construir uma história, 

uma família que zela por valores maiores, como a alegria, o amor, o apoio e 

o afeto entre seus componentes, garantindo uma vida digna aos seus 

membros, o que certamente a faz merecedora de ser protegida pelo Estado 

e digna do título de entidade familiar (KUSANO, 2018, p.15). 

 

4.6.  FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

As estruturas familiares mais modernas como a homoafetiva é 

formada por pessoas do mesmo gênero. O crescimento de casais 

homoafetivos implica no surgimento desse novo modelo familiar.  

Essa estrutura de família composta por casais homoafetivos pode 

ser ampliada, e além do reconhecimento dos direitos de seus cônjuges, 

houve também uma aceitação desses casais de terem seus filhos, como as 

demais estruturas familiares. Assim, os filhos que vão fazer parte dessa 

família podem ser fruto de relacionamentos anteriores, podem ser 

resultantes do processo de adoção e até por meios de tecnologias 

reprodutivas. 

No entanto, esse é um dos grupos familiares que enfrentam uma 

resistência social muito expressiva. Argumenta-se que esse lar, constituído 

por pessoas do mesmo gênero, pode não ser adequado para uma criança. 

Além dessa resistência social, existe ainda um posicionamento religioso 

que também não é favorável e não reconhece essa união.  

Segundo Dias (2015), embora a homoparentalidade tenha 

dificuldade de aceitação em virtude da falta de respeito e tolerância social 

voltada à ideia de promiscuidade nas relações, um ambiente não saudável 
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para a criança se desenvolver e sequelas psicológicas, estudos 

demonstraram que essas crenças são falsas. 

 Para Paulo Lôbo (2015, p.79), a união homoafetiva é 

reconhecidamente uma entidade familiar, desde que preenchidos os 

requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade e a finalidade de 

constituição de família. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006) trouxe interessante inovação. Em seu texto originário, ao 

tratar da violência doméstica contra a mulher, menciona, no art. 5º, 

parágrafo único: “As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 

de orientação sexual”. (BRASIL, 2006). 

 Como se observa, a união homoafetiva é espécie do gênero união 

estável. Para o STF, o art. 1.723 do CC, que alude à união estável entre 

homem e mulher, não obsta que a união seja entre pessoas do mesmo sexo. 

A decisão tomada em sede de ADI tem eficácia erga omnes e efeito 

vinculante. 

 Os direitos concedidos aos casais homoafetivos, seja em sede de 

união estável, seja no âmbito de casamento, como o direito de adoção, 

demonstra que não há, sob a ótica dos tribunais superiores, qualquer 

impedimento constitucional para que duas pessoas do mesmo sexo adotem 

uma mesma criança. Pelo contrário, até mesmo famílias formadas por uma 

só pessoa podem adotar uma criança, bastando preencher os requisitos 

legais da adoção. 

4.7.  FAMÍLIA PARALELA OU SIMULTÂNEA 

 

 Família paralela é aquela que se opõe ao princípio da monogamia, a 

qual um dos cônjuges participa paralelamente a primeira família, como 

companheiro de outra (s) família (s). A família paralela é alvo de muitas 

críticas, no entanto há três correntes doutrinárias as quais apresentam 

opiniões divergentes em relação a essa modalidade familiar. 
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 A primeira, de caráter conservador, não reconhece a família paralela 

como entidade familiar, pois, entende que esta fere o princípio da 

monogamia, bem como os princípios da lealdade e fidelidade, necessários 

para configuração da união estável e prevista na Constituição Federal. A 

segunda corrente, denominada intermediária, admite apenas uniões estáveis 

paralelas putativas, onde uma família desconhece a existência da outra. E 

por último, a corrente liberal, a qual reconhece todos os tipos de relações 

paralelas pelo direito de família, buscando desta forma, uma solução mais 

justa dentro do ordenamento pátrio, para que a família constituída 

paralelamente não deixe de ser assistida pela legislação. 

 A primeira posição acerca do tema, antes da vigência do novo 

Código Civil, era denominada de concubinato puro, caracterizada pela 

convivência entre homem e mulher, livres e desimpedidos. O concubinato 

impuro ocorre quando um dos amantes ou ambos estão comprometidos ou 

impedidos legalmente de se casar, fazendo com esse segundo 

relacionamento seja uma relação adulterina, incestuosa ou desleal. 

 Na família paralela o indivíduo possui obrigações iguais que tem 

com a primeira família, sendo que este constituiu uma entidade familiar 

distinta da primeira. Muitas vezes, uma família não tem ciência da 

existência da outra. Quando se trata de famílias paralelas, não estamos 

falando de relações furtivas ou casuais, mas em vínculos fortes, baseados 

no afeto. 

 

4.8.  FAMÍLIA EUDEMONISTA 

 

 A família eudemonista é a mais atual das famílias, pois engloba nela 

todas as espécies de família. O indivíduo busca ao compor uma família, 

independentemente de qual seja a espécie, a sua realização sentimental, ou 

seja, a felicidade plena. Nesse sentido, deixa-se de lado a instituição e passa 

a observar-se o indivíduo de forma particular, conforme versa o Art. 226, 
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§8º, 1ª parte, CFB: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa 

de cada um dos que a integram [...] (BRASIL, 1988)”. 

 Percebe-se então que a definição de família não se preocupa mais 

com o patrimônio e com a entidade como um todo, mas passou a se 

preocupar com o indivíduo particularmente e com os seus sentimentos, 

dando total liberdade a estes para que, a qualquer tempo, quando a relação 

familiar não satisfizer mais seus ensejos de felicidade e realização, seja 

feita sua dissolução, tendo resguardado a guarda dos filhos, pensão, direito 

de divisão de bens, assim como no matrimônio. 

 

4.9.  FAMÍLIA UNIPESSOAL 

 

 A família unipessoal, como a própria nomenclatura já diz, é aquela 

formada por uma única pessoa, seja ela solteira, separada, divorciada ou 

viúva. Com o objetivo de alcançar a finalidade social da lei, o Superior 

Tribunal de Justiça ampliou o conceito de entidade familiar de modo a 

incluir a família unipessoal.  

 O principal intuito de tal reconhecimento é a proteção do bem de 

família, por este motivo, cria-se a Súmula 364 do STJ: “O conceito de 

impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel 

pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas” (BRASIL, 2008).  

 

4.10. FAMÍLIA POLIAFETIVA 

 

Esse modelo familiar é formado por pessoas que se unem baseadas 

pelo afeto. Esse modelo familiar não possui o parentesco biológico como a 

base de formação familiar e está muito mais relacionado às questões sociais 

e psicológicas. 

A sociafetividade que é a base para a formação desse grupo 

familiar, passa a ser reconhecida pelos juristas a partir do momento em que 
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o fenômeno social e os normativos são correlacionados. Como a norma é o 

princípio jurídico da afetividade, o fato social se converte em fato jurídico. 

Assim, esse grupo familiar chama a atenção para a questão jurídica. Nesse 

grupo familiar, como as relações não são baseadas em parentesco, mas em 

afeto, existe uma congregação entre a questão social e a incidência do 

princípio normativo que é a afetividade (LÔBO, 2018). 

No Brasil, recentemente um homem e duas mulheres fizeram 

escritura pública de União Poliafetiva no cartório de notas de Tupã, São 

Paulo. O Documento dá direitos de família, especialmente em caso de 

separação.  

Imperioso salientar que, os conselheiros do CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça) em 26 de junho de 2018 ao julgarem o pedido da 

Associação do Direito das Famílias e das Sucessões que contestou registro 

de união estável de dois casais tristais, decidem que cartórios ficam 

proibidos de lavrar escrituras públicas para oficializar união poliafetivas. 

Para o relator João Otávio de Noronha, o registro não pode ser permitido 

porque a Constituição e o Código Civil não preveem este tipo de união 

estável e não há jurisprudência do STF (Supremo Tribunal Federal) para 

estes casos. O grupo dos conselheiros justifica, caso fosse permitida a 

lavratura desse documento implicaria no reconhecimento de diretos 

garantidos a casais ligados por casamento ou união estável. 

A época, ao proferir o resultado do julgamento, a presidente do 

CNJ, Cármem Lúcia, afirmou que não cabe ao conselho proibir ou 

autorizar união poliafetivas, mas apenas definir as condutas dos cartórios, 

pois, todos somos livres perante a Constituição Federal. 

Conclui-se que, o processo de evolução das famílias e a formação 

de estruturas familiares que são reconhecidas pela sociedade e pelo Direito 

de Famíliaimpulsionam e encorajam o surgimento desses novos modelos 

familiares. Entretanto, as positivações destes novos arranjos familiares se 

deparam com o preconceito constitucional dos próprios legisladores. O 
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sentimento e a convivência são o mais importante, independentemente da 

maneira que essa família é composta. A necessidade de sobrevivência, um 

mundo mais competitivo, um mercado de desejos ilimitados e infinitos, 

também são propulsores desses novos modelos familiares. Para que esses 

diferentes grupos familiares sejam respeitados e contem com a proteção do 

Estado, eles precisam valer-se de alguns princípios que norteiam a esfera 

jurídica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O conceito de família sofreu diversas alterações ao longo do tempo, 

contudo buscando adaptarem-se as realidades já vividas pela sociedade. 

Tais mudanças tiveram reflexos no Direito de Família brasileiro, que 

mesmo tardiamente tenta regulamentar, de forma a garantir a proteção do 

Estado, os vários tipos de família existentes. 

 Fato é que as relações entre seres humanos sempre se moldará 

através do tempo, e embora o Direito pátrio se preocupe muito com 

legislação e criação de normas, essas mesmas normas, limitadoras, acabam 

sempre sofrer algum tipo de modificações retrógradas, que acabam por 

prejudicar ao invés de garantir direitos. 

 O Direito jamais será capaz de regular todas as formas de família, 

pois à medida que o direito avança as formações sociais sempre estará um 

passo à frente, dado as realidades em que estão inseridas. 

 Partindo desse ponto de vista, talvez a solução não seja criar termos 

e nomenclaturas para inserir no texto constitucional ou legal, para só então 

afirmar o direito, mas sim criar normas mais gerais, a fim de deixar às 

próprias pessoas a oportunidade de autorregular-se e, no caso de alguma 

intervenção ou violação, permitir que, por meio do caso a caso, possam-se 

atingir as expectativas de cada parte. 
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CAPÍTULO III 

________________________________________________________________________ 

APONTAMENTOS SOBRE O 
INCIDENTE DE DESLOCAMENTO 

DA COMPETÊNCIA 

 

Lucas Araújo Santos28 

 

 

 

RESUMO: Inúmeras foram as inovações promovidas em nosso texto 

constitucional desde sua promulgação em 1988, dentre essas se inclui uma 

inovadora possibilidade de deslocamento da competência da justiça 

estadual para a justiça federal, no entanto, apesar de aparentemente muito 

bem intencionada, diversas discussões podem ser suscitadas, seja pela 

possível violação ao pacto federativo no que tange a independência dos 

estados membros, seja pela amplitude do instituto, seja pelos pressupostos, 

ou outros. Destarte, através de ponderações sobre o citado incidente, 

propõe-se este artigo traçar os seus principais aspectos, notadamente no que 

tange a sua (in)constitucionalidade e pressupostos.   

PALAVRAS-CHAVE: Deslocamento. Competência. Direitos humanos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação acerca de uma maior efetivação dos direitos 

humanos é sem sombras de dúvidas crescente no atual contexto do 

paradigma de Estado democrático de Direito. 

Inúmeras inovações são provocadas, seja hermeneuticamente, seja 

por alterações formais, com vias a concretizar os direitos humanos, como, 

 
28 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC/MG. 

Pós-Graduando em Advocacia Tributária pela FUMEC.  
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por exemplo, a possibilidade de reconhecimento de status supralegal de 

tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos ou mesmo 

com status de emenda constitucional, se aprovados com o quórum 

qualificado na forma do art. 5º, §3º da CF/88. 

Dentre essas várias inovações destacam-se – não por ser mais 

importante, mas sim, por ser o objeto do presente artigo – a possibilidade 

de deslocamento da competência para a justiça federal de causas que 

versarem sobre grave violação aos direitos humanos.  

Todavia, até para as mais bem-intencionadas das mudanças, urge-

se a necessidade de uma adequada análise crítica sobre sua 

constitucionalidade, limites, aplicação, pressupostos e demais aspectos 

concernentes, seja para o bom trato doutrinário ou efetiva aplicação. 

Assim, a partir dessa perspectiva analítica, propõem-se com o 

presente artigo traçar pequenos apontamentos acerca do novo instituto 

inserido pela reforma do judiciário pela Emenda constitucional nº 45 de 

2005. 

 

2 DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

Como cediço, a competência da justiça federal é elencada pelo 

texto constitucional em seu art. 109, o qual define taxativamente as 

hipóteses em que competirá àquele juízo o processamento e julgamento das 

relativas ações. 

Em sendo, portanto, um rol dado em numerus clausus pelo próprio 

texto constitucional, temos que eventuais normas infraconstitucionais não 

poderão ampliar a competência do juízo federal, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade (DIDIER, 2015, p. 244). 

A partir dessa perspectiva, majoritariamente entende-se que a 

constituição ao definir apenas as hipóteses da justiça federal, reservou uma 

competência residual à justiça dos estados federados, ou em outras 

palavras, não integrando os casos previstos no art. 109 da CF/88, a 
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competência competirá ao juízo estadual, ressalvados os casos de 

competência originária dos tribunais e das justiças especializadas29.  

A título exemplificativo, podemos citar: causas em que a União, 

suas autarquias e empresas públicas forem interessadas; causas entre 

Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 

domiciliada ou residente no País; causas fundadas em tratado ou contrato 

da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; disputa sobre 

direitos indígenas, dentre outras.  

Assim, pode-se afirmar que se trata de uma ampla e variada 

competência “abrangendo, como observado por Teori Zavascki, as causas 

de interesse da União (CF, art. 109, I e IV), as causas fundadas nas relações 

internacionais (CF, art. 109, II, III, V, V-A e X), as causas relativas à tutela 

da nacionalidade (CF, art. 109, X) e outras causas de interesse especial da 

federação (CF, art. 109, IV, VI, VII, IX e XI)” (MENDES, 2012, p.1361). 

Em 2004, na chamada reforma do judiciário promovida pela 

Emenda Constitucional nº 45, houve, dentre várias outras alterações, a 

ampliação da competência da justiça federal, inserindo o inciso “V-A” no 

art. 109 da CF/88: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] 

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 

5º deste artigo; [...] § 5º Nas hipóteses de grave violação de 

direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a 

finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 

quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior 

Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou 

processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. 

 

Tal dispositivo trouxe interessante e inovadora hipótese de 

deslocamento de competência – não constante no texto constitucional 

originário –, a que este trabalho direcionará seu enfoque, pelo que passa a 

tal. 

 
29 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.762. 
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3 DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Impende, primeiramente, ressaltar, como bem assim o fez 

Mazzuoli (2011, p.817), “a influência do direito internacional dos direitos 

humanos no constitucionalismo contemporâneo”, reverberando “na reforma 

constitucional brasileira, conhecida como Reforma do Judiciário, advinda 

por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004”, conforme citado no 

tópico anterior. 

Através da atuação do poder constituinte derivado, houve a 

inserção de uma hipótese interessante que possibilita o deslocamento de 

uma ação em trâmite perante o juízo estadual para o juízo federal quando se 

tratar de grave violação dos direitos humanos. 

O escopo da nova disposição é bem evidente, isto é, “ampliar a 

eficácia da proteção dos direitos da pessoa humana, especialmente em face 

de obrigações assumidas pelo Brasil em tratados e convenções 

internacionais” (MENDES, 2012, p.1362). 

Assim, diante de uma hipótese de grave violação aos direitos 

humanos, poderia o Procurador-Geral da República propor o referido 

incidente perante o STJ para que se desloque a competência jurisdicional 

de processamento e julgamento para o juízo federal, com vias a efetivar as 

obrigações internacionais relativas aos direitos humanos, evitando 

eventuais sanções.  

No que se refere às causas a que se refere, sustenta Fredie Didier 

(2015, p.257) que, seja pela localização topográfica, seja pela pertinência 

temática versada, o citado inciso “se relacionaria, a princípio, ao inciso V, 

que cuida da competência criminal” 30. Todavia, pela análise do texto seria 

 
30 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] V - os crimes previstos em 

tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha 

ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
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possível verificar que “não houve distinção no enunciado constitucional 

entre a natureza da causa, se cível ou criminal” (DIDIER, 2015, p.257), 

pelo que possibilitaria sua aplicação em qualquer dessas.  

No entanto, parece olvidar o citado autor ao direcionamento dado 

pelo inciso ao parágrafo quinto do mesmo artigo, o qual cita expressamente 

a possibilidade de sua suscitação durante qualquer fase do inquérito ou 

processo. 

Assim, com todas as vênias ao entendimento perfilhado pelo autor 

acima citado - que entende ser a melhor interpretação, a possibilidade de 

suscitação seja a ação de natureza criminal ou cível -, não nos parece este 

acertado em sua justificativa, isto é, a mera ausência de indicação expressa 

da natureza no inciso não nos permite chegar a tal conclusão.   

Isso, pois, a menção da possibilidade de ser suscitado durante 

“qualquer fase do inquérito ou processo” nos remete, de imediato, à ideia 

da persecução penal que, por óbvio, presente apenas em causas de natureza 

criminal31. 

Ademais, apesar do autor afastar a relação para com o inciso 

“V”(“V-A”), parece-nos novamente equivocado, pois se não fosse para se 

relacionar intimamente com aquele inciso, bastaria a inclusão ter ocorrido 

após o último do art. 109, isto é, não se justificaria a inserção como se deu, 

se a intenção fosse lhe dar maior abrangência.  

De toda sorte, ainda que não se entenda pela aplicação exclusiva 

às causas penais, não nos parece ser o melhor entendimento, estender sua 

aplicação indistintamente para todas as causas cíveis apenas com base na 

justificativa dada por aquele autor. 

Por outro lado, mais prudente e contundente, seria a promoção de 

uma interpretação teleológica acerca do instituto, o que, com isso, 

permitiria delimitar seu alcance.  

 
31 Nesse sentido parece entender Mazzuoli (2011, p.817) ao afirmar que esse incidente 

possibilitaria “a federalização dos crimes contra os direitos humanos”. 
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Em uma perspectiva hermenêutica contemporânea, os clássicos 

modelos interpretativos gramaticais e históricos deixam de ser prioritários 

dando margem a outros como a interpretação sistemática e a teleológica.  

A interpretação teleológica, em linhas gerais, “busca a finalidade 

subjacente ao preceito a ser interpretado” (SARMENTO, 2015, p.341)32, 

assim, caberia ao intérprete se preocupar mais com a finalidade almejada 

do que propriamente aspectos gramaticais/literais do texto normativo.  

Com isso, adotando-se o citado método e partindo da finalidade do 

inciso em debate (maior proteção aos direitos humanos, de modo a 

concretizar obrigações convencionadas entre estados soberanos, evitando 

futuras sanções internacionais), poderíamos, aí sim, entender pela sua 

aplicação em todas as causas, sejam de natureza cível ou criminal, isso, 

pois, outra conclusão poderia fragilizar a finalidade alcançada de modo 

injustificado.  

Até porque, independentemente da natureza da ação, havendo 

violação ao cumprimento das obrigações contidas nos tratados, poderá 

ocorrer a imposição de sanções, a depender do tratado firmado.  

Dessa forma, acaba-se por chegar à mesma conclusão de Didier, 

mas através de fundamentos outros33.  

 
32 Sarmento (2015, p.341) nos traz um exemplo para maior elucidação acerca da aplicação 

do aludido método interpretativo: “O art. 16 da Constituição Federal dispõe: “A lei que 

alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 

eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”. Não é difícil identificar que essa 

norma foi editada para assegurar segurança jurídica quanto às regras do jogo eleitoral, 

impedindo mudanças que surpreendam os participantes do processo político às vésperas 

das eleições, bem como proscrevendo alterações casuísticas, que possam romper a 

igualdade de participação entre partidos e candidatos. Compreendendo-se esta finalidade, 

pode-se descartar, por exemplo, uma interpretação literal do preceito em questão no 

sentido de que a Constituição vedaria tão somente a mudança na legislação processual 

eleitoral a menos de um ano da data do pleito, mas não a alteração nas regras substantivas 

de Direito Eleitoral. É evidente que as mudanças de última hora nas normas de eleitorais 

substantivas também afetam, e até com maior intensidade, os valores que o preceito em 

questão objetiva salvaguardar.” 

33 Apesar disso, não se olvida que a maioria, senão todos, dos IDC’s ajuizados até o 

momento dizem respeito unicamente a causas de natureza penal (IDC nº 1, homicídio, 

Relator (a): Min. Arnaldo Esteves Lima; IDC nº 2 homicídio, Relator (a): Min. Laurita 

Vaz; IDC nº 3 homicídio e tortura, Relator (a): Min. Jorge Mussi; IDC nº 5 homicídio, 

Relator (a): Min. Rogerio Schietti Cruz), para além de, restringir às de natureza penal, 

parece ser o entendimento prevalecente.  
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3.2 DA SUA POSSÍVEL JUSTIFICATIVA HISTÓRICA  

 

A partir da concepção aristotélica de igualdade material, houve 

inúmeras discussões acerca da adoção de mecanismos que pudesse 

concretiza-la, isto é, formas que possibilitassem um tratamento igual aos 

iguais e desiguais aos desiguais na medida de sua desigualdade. 

Um dos principais instrumentos para essa concretização são as 

ações afirmativas, as quais podem ser definidas como “políticas públicas 

que procuram dar uma vantagem competitiva a determinados grupos, como 

forma de reparação de injustiças históricas” (BARROSO, 2013). 

A partir dessa perspectiva, a Organização das Nações Unidas 

aprovou a Convenção da Mulher em 1979 “com o objetivo de compensar 

desigualdades históricas entre os gêneros masculino e feminino, e de modo 

a estimular a inserção e inclusão desse grupo socialmente vulnerável nos 

espaços sociais”, prevendo com isso, “a possibilidade de adoção de ações 

afirmativas (‘discriminação positiva’)” (BRASILEIRO, 2015, p.903). 

Outra importante convenção acerca da proteção da mulher, a 

Convenção de Belém do Pará “passou a tratar a violência contra a mulher 

como grave problema de saúde pública” (BRASILEIRO, 2015, p.904). 

Para, além disso, o texto constitucional, em seu art. 226, §8º ainda 

dispôs que "o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 

âmbito de suas relações". 

Dessa forma, inúmeras normativas se mostram presentes em 

relação à proteção da mulher, contudo, isso não foi suficiente para uma 

correta e adequada aplicação no célebre caso da brasileira Maria da Penha.  

Em apertada síntese, Renato Brasileiro (2015, p.905) relata o caso, 

o qual cito, por oportuno: 

 

[...] em 29 de maio de 1983, na cidade de Fortaleza, a 

farmacêutica Maria da Penha, enquanto dormia, foi atingida 

por disparo de espingarda desferido por seu próprio marido. 
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Por força desse disparo, que atingiu a vítima em sua coluna, 

Maria da Penha ficou paraplégica. Porém, as agressões não 

cessaram. Uma semana depois, a vítima sofreu nova violência 

por parte de seu então marido, tendo recebido uma descarga 

elétrica enquanto se banhava. O agressor foi denunciado em 

28 de setembro de 1984. Devido a sucessivos recursos e 

apelos, sua prisão ocorreu somente em setembro de 2002. 

 

Em razão da flagrante mora processual, Maria da Penha 

apresentou denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

sustentando “a tolerância do Estado, por não haver efetivamente tomado 

por mais de 15 anos as medidas necessárias para processar e punir o 

agressor, apesar das denúncias efetuadas”, denunciando “violação dos 

artigos 1 (Obrigação de respeitar os direitos); 8 (Garantias judiciais); 24 

(Igualdade perante a lei) e 25 (Proteção judicial) da Convenção Americana, 

em relação aos artigos II e XVIII da Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem (doravante denominada “a Declaração”), bem como 

dos artigos 3, 4,a,b,c,d,e,f,g, 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará” 34. 

A referida Comissão acabou por entender “que a ineficácia 

judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma reparação 

mostram a falta de cumprimento do compromisso assumido pelo Brasil de 

reagir adequadamente ante a violência doméstica” (BRASILEIRO, 2015, 

p.905). 

E, em razão disso, recomendou uma série de providências a serem 

tomadas pelo Estado brasileiro, dentre as quais podemos citar: prosseguir e 

intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o 

tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra 

mulheres no Brasil; proceder a uma investigação séria, imparcial e 

exaustiva a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e 

atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do 

responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e 

judiciárias correspondentes, dentre outras. 

 
34 Relatório nº 54/2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
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Por óbvio, não se pode imputar a “culpa” pelo ocorrido apenas no 

judiciário, mas é inegável que um dos grandes motivos que ensejaram o 

ocorrido fora à ineficácia judicial para o processamento e julgamento da 

ação penal.  

Assim, através de um mecanismo que possibilita a federalização 

da causa ante sua patente violação aos direitos humanos e descumprimento 

de obrigações convencionais, poderia, pelo menos em linhas teóricas, ter 

evitado o ocorrido.  

Em razão disso, podemos constatar que o instituto inserido no 

texto constitucional pela Emenda constitucional nº 45/04 pode ter como 

uma de suas justificativas legitimadoras o citado caso.  

Corroborando tal conclusão, interessante se mostra verificar a 

exposição de motivos dada pelo parlamentar que propôs a PEC 368/96, 

posteriormente incorporado ao texto da proposta que viria a ser aprovado 

como a EC nº 45/0435, na qual entendia necessário um mecanismo que 

possibilitasse a federalização de causas como a citada: 

 

Com isso, constitucionalmente, as lesões aos Direitos 

Humanos ficaram sob a égide do aparelhamento policial e 

judicial dos Estados Federados que, em face de razões 

históricas, culturais, econômicas e sociais, têm marcado sua 

atuação significativamente distanciada dessa temática. Esse 

distanciamento apresenta-se ainda mais concreto e evidente 

nas áreas periféricas das cidades e do campo, em que fatores 

econômicos e sociais preponderam indevidamente na ação do 

aparelhamento estatal. Essa fragilidade institucional criou 

clima propício para cada vez mais frequentes violações dos 

Direitos Humanos em nosso País, que ficam imunes à atuação 

fiscalizadora e repressora do Estado. Esse quadro de 

impunidade que ora impera está a exigir medidas destinadas a 

revertê-lo, sob pena dos conflitos sociais se agravarem de tal 

forma que venham fugir ao controle do próprio Estado. [...] 

Por estas razões e visando a realização, em concreto, dos 

Direitos Humanos em nosso País, julgamos necessário incluir 

na competência da justiça federal os crimes praticados em 

detrimento de bens ou interesses sob a tutela de órgão federal 

de proteção dos Direitos Humanos, bem assim as causas civis 

 
35 Nesse sentido, pode-se verificar a partir da árvore de apensados disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_arvore_tramitacoes;jsessionid=27D45B

C4005758D4A472D49BF2CABE0B.proposicoesWebExterno2?idProposicao=14373 
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ou criminais nas quais o mesmo órgão ou o Procurador-Geral 

da República manifeste interesse. 

 

Dessa forma, podemos verificar que a inclusão do inovador 

instituto fundava-se na preocupação de uma eventual ineficiência da justiça 

estadual, possibilitando, com isso, efetivo cumprimento de obrigações 

internacionais do estado brasileiro face aos tratados de direitos humanos 

por ele signatário. Todavia, até que ponto essa possibilidade não se 

apresentaria como uma interferência indevida na autonomia dos estados-

membros e consequente fragilização do pacto federativo? 

 

3.3 DA ANÁLISE DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE 

 

As dinâmicas sociais, ante as constantes evoluções, exigem ajustes 

normativos para que se possa adequar a nova realidade posta, com isso, 

necessário se faz a presença de mecanismos que possibilitem tais 

alterações, inclusive, em relação à Constituição. Justamente em razão disso, 

“o próprio poder constituinte originário prevê a possibilidade de um poder, 

por ele instituído, vir a alterar a Lei Maior” (MENDES, 2015, p.178). 

Contudo, este poder reformador, no paradigma constitucional 

brasileiro, não é ilimitado ou incondicionado, muito pelo contrário, trata-se 

de “um poder que não se confunde com o poder originário, estando 

subordinado a ele” (MENDES, 2015, p.178), isto é, aos limites traçados 

para o seu exercício.  

Tais limites podem ser classificados em materiais, formais e 

circunstanciais, contudo, restringir-se-á o debate apenas acerca do limite 

material por ser este objeto da presente discussão.  

O art. 60, §4º da CF/88 elenca os limites materiais expressos, 

vedando até mesmo a deliberação, de proposta de emenda tendente a abolir, 

dentre outras hipóteses, a forma federativa de Estado.  

A doutrina contemporânea tem rechaçado o entendimento de 

intangibilidade absoluta dos aludidos limites, concluindo, assim, que 
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“conquanto fique preservado o núcleo essencial dos bens constitucionais 

protegidos elementos circunstanciais ligados ao bem tornado cláusula 

pétrea poderiam ser modificados ou suprimidos” (MENDES, 2015, p.186).  

Nesse sentido, apenas quando fragilizado o núcleo essencial da 

forma federativa do Estado brasileiro que se poderia considerar 

inconstitucional a proposta de emenda.  

Todavia, a entender o que pode ser compreendido como o núcleo 

essencial não se mostra uma tarefa fácil. Gilmar Mendes, citando Flávio 

Novelli (2015, p.186), elucida a questão: 

 

Esses limites não seriam transgredidos tão só por se dar às 

matérias postas sob a proteção de cláusula pétrea uma nova 

disciplina, mas o seriam quando a modificação tocasse — 

suprimindo ou aniquilando — um princípio estrutural da 

Constituição. Aí, sim, a obra do poder constituinte originário 

ficaria desfigurada, por se haver ferido o conteúdo essencial 

dos interesses, valores e princípios que as cláusulas pétreas 

querem proteger. Para Novelli, a Lei Maior “repele, não toda 

emenda capaz de afetá-los, mas tão somente a que intente 

suprimi-los ou (o que dá no mesmo) alterá-los 

substancialmente, afetá-los no seu conteúdo essencial”. Esse 

conteúdo essencial seria “aquilo que neles [nos princípios 

estruturais] constitui a própria substância, os fundamentos, os 

elementos ou componentes deles inseparáveis, a eles 

verdadeiramente inerentes” 

 

A forma federativa de Estado, como cediço, pressupõe uma 

pluralidade de centros decisórios, ou seja, “envolve a partilha vertical do 

poder entre diversas entidades políticas autônomas, que coexistem no 

interior de um Estado soberano” (SARMENTO, 2012, p.246). 

Dentre os elementos que compõe a estrutura federativa, a 

repartição constitucional de competências, “de modo a assegurar a cada um 

uma esfera própria de atuação”, garantindo uma “efetiva autonomia 

política” que possibilita o seu “autogoverno, auto-organização e 

autoadministração” (SARMENTO, 2012, p.246), se mostra necessária para 

que não se descaracterize o pacto federativo, ou mesmo, o fragilize.  

Todavia, apesar de sua essencialidade, “não deve ser considerada 

insuscetível de alterações”, pois, “desde que resguardado certo grau de 
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autonomia” (MENDES, 2015, p.189), o núcleo duro da citada cláusula 

pétrea estaria devidamente resguardado.  

Dessa maneira, a princípio, não se verifica uma violação ao pacto 

federativo de modo a viciar a inovação trazida pela EC nº 45/04, desde que 

sua aplicação e interpretação sejam medida caracterizada por extrema 

excepcionalidade, sob pena de, se assim não se apresentar, configurar, aí 

sim, violação a forma federativa do Estado brasileiro36. Com isso, impende 

verificar os pressupostos para sua correta aplicação na visão do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

3.4 PRESSUPOSTOS SEGUNDO O ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL  

 

Conforme mencionado no tópico anterior, apesar de 

aprioristicamente o citado instituto não padecer de inconstitucionalidade 

(por violação ao pacto federativo), este não pode ser utilizado senão 

excepcionalmente, sob pena de fragilização da autonomia e competência 

dos estados-membros. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado 

reiteradamente em todos os incidentes suscitados, o que, por oportuno, cito: 

 

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇAS ESTADUAIS DOS ESTADOS DA PARAÍBA E 

DE PERNAMBUCO. HOMICÍDIO DE VEREADOR, 

NOTÓRIO DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS, 

AUTOR DE DIVERSAS DENÚNCIAS CONTRA A 

ATUAÇÃO DE GRUPOS DE EXTERMÍNIO NA 

FRONTEIRA DOS DOIS ESTADOS. AMEAÇAS, 

ATENTADOS E ASSASSINATOS CONTRA 

TESTEMUNHAS E DENUNCIANTES. ATENDIDOS OS 

PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA A 

EXCEPCIONAL MEDIDA. [...] 6. As circunstâncias 

apontam para a necessidade de ações estatais firmes e 

eficientes, as quais, por muito tempo, as autoridades locais 

não foram capazes de adotar, até porque a zona limítrofe 

potencializa as dificuldades de coordenação entre os órgãos 

 
36 Ressalta-se que, no contexto das ADI’s 3486/DF e 3493/DF, as quais impugnam o 

instituto, foram suscitados outros argumentos, contudo, a discussão de todos no presente 

trabalho se mostraria contraprodutivo dada a finalidade sintética a que se propõe.  



- 92 - |   Direito em Perspectivas 

 

dos dois Estados. Mostra-se, portanto, oportuno e conveniente 

a imediata entrega das investigações e do processamento da 

ação penal em tela aos órgãos federais. 7. Pedido ministerial 

parcialmente acolhido para deferir o deslocamento de 

competência para a Justiça Federal no Estado da Paraíba da 

ação penal n.º 022.2009.000.127-8, a ser distribuída para o 

Juízo Federal Criminal com jurisdição no local do fato 

principal; bem como da investigação de fatos diretamente 

relacionados ao crime em tela. Outras medidas determinadas, 

nos termos do voto da Relatora. (IDC 2/DF, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

27/10/2010, DJe 22/11/2010) 
 

Dessa forma, a partir da atividade interpretativa promovida pelo 

STJ, desenvolveu-se a necessidade da constatação de diversos pressupostos 

para que fosse possível o acolhimento do incidente com o consequente 

deslocamento da competência para a justiça federal.  

Os primeiros pressupostos podem ser abstraídos do próprio texto 

constitucional, quais sejam: (1) existência de grave violação aos direitos 

humanos; (2) legitimidade ativa do Procurador-Geral da República; (3) 

competência para o juízo decisório do STJ; (4) risco de descumprimento de 

obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 

quais o Brasil seja parte. 

Contudo, em julgamento do IDC de nº 1, o STJ entendeu pela 

necessidade da constatação de outro pressuposto a luz do princípio da 

proporcionalidade e observância ao pacto federativo. 

No aludido caso, o tribunal superior constatou que não havia 

desídia por parte do estado-membro, muito pelo contrário, estaria até muito 

empenhado na resolução do caso, o que, portanto, não se apresentaria 

razoável o deslocamento da competência para o juízo federal, sob pena de 

flagrante fragilização do pacto federativo, vejamos:  

 

Na espécie, as autoridades estaduais encontram-se 

empenhadas na apuração dos fatos que resultaram na morte da 

missionária norte-americana Dorothy Stang, com o objetivo 

de punir os responsáveis, refletindo a intenção de o Estado do 

Pará dar resposta eficiente à violação do maior e mais 

importante dos direitos humanos, o que afasta a necessidade 

de deslocamento da competência originária para a Justiça 

Federal, de forma subsidiária, sob pena, inclusive, de 
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dificultar o andamento do processo criminal e atrasar o seu 

desfecho, utilizando-se o instrumento criado pela aludida 

norma em desfavor de seu fim, que é combater a impunidade 

dos crimes praticados com grave violação de direitos 

humanos37. 
 

Por este motivo, afirma Renato Brasileiro (2015, p.444) que o 

pressuposto da demonstração do risco deve consistir no concreto perigo “de 

descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 

firmados pelo Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade 

política ou de condições reais do Estado-membro, por suas instituições, em 

proceder à devida persecução penal”. 

Assim, apenas se preenchidos os citados pressupostos que o 

incidente acaba por se apresentando constitucionalmente válido. 

 

4 CONCLUSÃO  

Os direitos humanos não são um dado,  

mas um construído. 

Hannah Arendt 

 

Em contexto de lutas e ações sociais humanas, os direitos 

humanos estão constantemente em “processo de construção e reconstrução” 

(PIOVESAN, 2006), por tal motivo, não se pode taxativamente estabelecê-

los, sob pena de engessar o “ingessável”. 

Além disso, como bem ressalta Flávia Piovesan (2006), na mesma 

forma em que essas constantes lutas históricas permitem reconstruir o “rol” 

de direitos humanos, a humanidade tende a também inovar nas formas de 

violação, de modo que “as violações, as exclusões, as discriminações e as 

intolerâncias são um construído histórico, a ser urgentemente 

desconstruído”. 

Com isso, necessitamos, para além de mecanismos que 

possibilitem o reconhecimento dos novos direitos “construídos”, de 

 
37 IDC 1/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 08/06/2005, 

DJ 10/10/2005, p. 217. 
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instrumentos que efetivamente permitam sua realização concreta, 

enfrentando as “amarras, mutiladoras do protagonismo, da dignidade e da 

potencialidade” (PIOVESAN, 2006) dos seres humanos. 

Nessa perspectiva, é possível observar, a partir dos apontamentos 

realizados, que a inclusão do instituto do incidente de deslocamento da 

competência da justiça estadual para a justiça federal se apresenta como 

relevante instrumento para a concretização e amparo aos direitos humanos, 

demonstrando evidente avanço para o trato da matéria que, todavia, deve 

ser usado como medida excepcional para os devidos respeitos aos demais 

princípios que norteiam o Estado brasileiro, na forma estabelecida pelo 

texto constitucional. 
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CAPÍTULO IV 

________________________________________________________________________ 

SANÇÕES POLÍTICAS: AS 
DIVERSAS COERÇÕES ESTATAIS 

FACE AOS LIMITES 
CONSTITUCIONAIS, OFENSAS AO 

ORDENAMENTO? 

 

 

Pedro Américo Batista de Oliveira 38 

Raquel Carvalho Menezes 39 

 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral pesquisar e analisar o 

instituto das sanções políticas na seara tributária diante da jurisprudência e 

da doutrina atual, visando oferecer os aspectos e as premissas básicas 

necessárias aos operadores do Direito, para compreenderem o seu alcance, 

sobretudo quando há ofensa a direitos fundamentais preceituados no texto 

Constitucional. Como objetivo secundário, pretende identificar as 

prováveis condições para que as medidas e necessidades sancionatórias 

previstas no instituto se instaurem no ordenamento jurídico, cumprindo o 

princípio da legalidade, necessário à legitimidade dos atos administrativos, 

com vias a afastar a ofensa aos direitos fundamentais dos contribuintes, 

viabilizando, concomitantemente, a arrecadação eficaz do crédito tributário 

e o atendimento ao interesse público. Por fim, sugere uma reflexão entre a 

relação do Estado com o contribuinte, a despeito das sanções políticas 

tributárias, diante da premissa basilar dos tributos de permitir qualidade de 

serviços públicos, desenvolvimento, bem-estar social e justiça fiscal.   

 

 
38 Advogado e pós-graduando em Direito Público na Escola de Direito do Centro 

Universitário Newton Paiva. 

39 Advogada e professora. Mestra em Direito Público pela Universidade FUMEC. 

Especialista em Direito Tributário. 



- 97 - |   Direito em Perspectivas 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sanções Tributárias; Constituição; Legalidade; 

Controle judicial. 
 

INTRODUÇÃO 

 

“Sanções políticas”, na seara tributária, é uma expressão para 

designar, de forma generalizada, atos administrativos restritivos voltados a 

“coagirem” o contribuinte insolvente ao pagamento de uma obrigação 

tributária.  

Segundo o Ministro Joaquim Barbosa, relator da ADI-173 do 

Distrito Federal, se definiriam como “restrições não razoáveis ou 

desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional 

lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de 

tributos” 40. Nesse sentido, o Fisco se vale de formas oblíquas e unilaterais, 

com intuito de arrecadar o crédito tributário. 

A doutrina e a jurisprudência lançam mão de vários exemplos 

desse tipo de restrição e suas consequências aos contribuintes, sendo que, 

alguns desses casos, estão previstos nas súmulas nº 70, 323 e 54741 do 

Supremo Tribunal Federal - STF.  

Contudo, a celeuma quanto à legalidade e o alinhamento desses 

atos à Constituição e ao Estado Democrático de Direito, está longe de ser 

esgotada. O tema é alvo de divergências e de vários entendimentos, uns 

voltados à proteção dos direitos fundamentais dos contribuintes e outros 

ressaltando o poder-dever de tributar do Estado. As sanções políticas mais 

comuns se concentram em restrições voltadas às pessoas jurídicas, tais 

 
40 Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, 173-DF, Relator Min. Joaquim Barbosa, 

Pleno, Diário da Justiça Eletrônico, DJe, 20.03.2009. 

41 Súmula nº 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo 

para cobrança de tributo; 

Súmula nº 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos; 

Súmula nº 574: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. 
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como, a suspensão e o cancelamento do cadastramento fazendário, 

apreensão de mercadorias, inclusão do insolvente em órgãos de restrição de 

crédito, interdição da atividade comercial ou industrial e o uso de regime 

especial de fiscalização. 

No entanto, essas modalidades de coerção/coação não são 

exclusivas das empresas, recaindo também sobre as pessoas naturais em 

atividades geradoras de obrigação tributária (fato gerador). 

Diante dessa temática, atenta-se também à possível infringência ao 

“substantive due process of law” (devido processo legal), já que em se 

tratando de sanções políticas, essas são exercidas unilateralmente pelo 

Estado, sem o pálio de uma decisão judicial que traduza um processo 

pautado pela ampla defesa e o contraditório, ou ao menos, que a constrição 

estatal esteja pautada em um processo administrativo, com garantias ao 

direito do contribuinte de impugnar o débito, obter moratória ou qualquer 

outra forma de suspensão da exigência do crédito tributário, resguardando 

possíveis ameaças ao seu patrimônio ou à sua atividade profissional e 

econômica. 

O direito de tributar, conferido ao Estado, se relaciona à segunda 

dimensão de direitos na órbita Constitucional42, tendo em vista a 

compulsoriedade do Estado em promover direitos sociais (educação, saúde, 

moradia, trabalho, segurança etc.), ou seja, reflete necessariamente a 

imposição de um “facere” estatal, que em contrapartida traria eficácia a um 

Estado de bem-estar social, “cuidador do indivíduo”. 

Contudo, esse “facere” não pode ser exercido ao largo da primeira 

dimensão43 de direitos constitucionais, que contrariamente à segunda 

 
42 “[...] No curso do século XX, tem-se o surgimento dos direitos de segunda geração 

(dimensão). São eles: direitos sociais, culturais e econômicos. Os mesmos são chamados 

de sociais não pela perspectiva coletiva, mas sim pela busca da realização de prestações 

sociais [...]”. FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7ª 

ed. Ed. JusPODIVM. Bahia, 2015, p.315. 

43 “[...] Seu titular é, então, o indivíduo, ao passo que encontra no Estado o dever de 

abstenção [...]”. FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 

7ª ed. Ed. JusPODIVM. Bahia, 2015, p.315. 
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dimensão, se configura como uma abstenção, uma liberdade negativa, 

impondo ao Estado o afastamento de ingerências nas relações privadas e na 

liberdade do indivíduo, inclusive no exercício da sua atividade econômica, 

invadida arbitrariamente pelas “sanções políticas” através do exercício do 

poder de polícia.  

No entanto, na maioria dos casos, a obrigação tributária subsiste 

em face do contribuinte, e a pergunta que se faz é sobre o “alcance legal 

das sanções políticas” com vias a atingir o cumprimento desta e o interesse 

público, sem constringir a atividade profissional, econômica e a 

propriedade, diante do garantismo constitucional do Estado de Direito.   

 

1 SANÇÕES POLÍTICAS E O ESTADO DE POLÍCIA 

 

A ideia de sanções políticas denota práticas de um Estado de 

Polícia como aquele instaurado na ditadura de Vargas4445. Sumariamente, 

esse tipo de prática nos remete a um período histórico em que não se geria 

o Estado sob a égide de um Estado de Direito, e sim por atos despóticos e 

totalitários, em que as regras e normas partiam do “rei” para os “súditos”. 

Do magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello podemos inferir a 

caracterização desse tipo de Estado (2013, apud DI PIETRO, 2017, p. 8): 

 

[...] “o Direito Administrativo nasce com o Estado de Direito. 

Nada semelhante àquilo que chamamos de Direito 

Administrativo existia no período histórico que precede a 

submissão do Estado à ordem jurídica. Antes disso, nas 

relações entre o Poder, encarnado na pessoa do soberano, e os 

membros da sociedade, então súditos – e não cidadãos –, 

vigoravam ideias que bem se sintetizam em certas máximas 

clássicas, de todos conhecidas, quais as de que quod principi 

placuit leges habet vigorem: ‘o que agrada ao príncipe tem 

vigor de lei’. Ou, ainda: ‘o próprio da soberania é impor-se a 

todos sem compensação’; ou, mesmo: ‘o rei não pode errar’. 

 
44 CODATO, Adriano. Os mecanismos institucionais da ditadura de 1937: uma análise 

das contradições do regime de Interventorias Federais nos estados. 2013. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/his/v32n2/a10v32n2.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2017. 

45 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Ed. Malheiros. São Paulo, 

2004, p.468. 

http://www.scielo.br/pdf/his/v32n2/a10v32n2.pdf
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O advento do Estado de Direito promoveu profunda subversão 

nestas ideias políticas, que eram juridicamente aceitas. Ao 

firmar a submissão do Estado, isto é, do Poder, ao Direito e ao 

regular a ação dos governantes nas relações com os 

administrados, fundando, assim, o Direito Administrativo, este 

último veio trazer, em antítese ao período histórico precedente 

– o do Estado de Polícia –, justamente a disciplina do Poder, 

sua contenção e a inauguração dos direitos dos, já agora, 

administrados – não mais súditos”. [...] (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. rev., atual. e 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 8) 

 

Ainda, como resquícios desse Estado, exercido muitas vezes por 

intermédio de atos normativos secundários, na tentativa de dar um caráter 

de legalidade e legitimidade ao poder, temos v.g., o Decreto-Lei 1.593/77, 

editado no período da ditadura militar inaugurada pelo golpe de 1964. Tal 

decreto foi instituído a partir de lei delegada46, que na vigência da 

Constituição de 1969 não era precedida de solicitação do Presidente da 

República ao Congresso Nacional como é na vigência da atual 

Constituição47. 

É preciso ter em mente que a Constituição que vigia em 1969 era 

outorgada, ou seja, não era fruto de uma Assembleia Constituinte instituída 

sob o espeque de um regime democrático, mas fruto da imposição de um 

regime de governo, haja vista o teor do seu artigo 55, que trazemos abaixo 

e que dava ao Presidente poderes para legislar em matérias importantes. 

Vejamos (grifos nossos): 

Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou 

de interêsse público relevante, e desde que não haja aumento 

de despesa, poderá expedir decretos-leis sôbre as seguintes 

matérias: 

I - segurança nacional; 

II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e [...] 

 

 
46 Constituição de 1967 - Art 52 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da 

República, Comissão do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso 

em: 02 jul. 2017. 

47 Constituição de 1988 - Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da 

República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm
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O Decreto-Lei 1.593/77, citado em parecer analisado adiante, 

mesmo vigendo com caráter de receptividade pela Constituição atual, 

sofreu sequenciais alterações com edições de Medidas Provisórias48, tendo 

sido alterado também por leis. 

Entretanto, até mesmo atos normativos primários podem carrear 

este tipo de sanção, v.g., o parágrafo único do art. 42 da Lei 8.820/1989 do 

Rio Grande do Sul, declarado inconstitucional pelo Pleno do Supremo 

Tribunal Federal, por aduzir o condicionamento de expedição de notas 

fiscais de ICMS à oferta de garantias pelo contribuinte inadimplente com o 

Fisco, estabelecendo uma espécie de “caução” para a continuidade da 

atividade econômica. Do julgado do RE 565.048 colacionamos a ementa: 

 

TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – 

SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia 

sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar 

a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou 

fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade 

do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado 

do Rio Grande do Sul. (RE 565.048-RS, Pleno, Rel. Min. 

Marco Aurélio, DJE 09/10/2014 - ATA Nº 146/2014. DJE nº 

197, divulgado em 08/10/2014) 

 

Contudo, pode-se inferir que a gestão administrativa nos casos em 

que se vislumbra o implemento de sanções políticas possuem maior 

propensão em atos normativos secundários ou derivados49, ou seja, a 

despeito das leis stricto sensu, lex populi propriamente, cabendo à 

sociedade e ao Poder Judiciário fazer o controle para extirpar tais medidas 

do mundo jurídico, independentemente da sua origem, afastando o Estado 

de Polícia. 

 
48 Espécie normativa inovadora, compreendida no rol do art. 59, V, da Carta Magna, que 

se presta a permitir o exercício de uma função atípica de edição de leis por parte do Poder 

Executivo. 

49 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. – 29 ed. Rev. atual. E 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 121 – 122: [...] Segundo a lição de Miguel Reale 

(1980:12-14), podem-se dividir os atos normativos em originários e derivados. 

“Originários se dizem os emanados de um órgão estatal em virtude de competência 

própria, outorgada imediata e diretamente pela Constituição, para edição de regras 

instituidoras de direito novo”; compreende os atos emanados do Legislativo. Já os atos 

normativos derivados têm por objetivo a “explicitação ou especificação de um conteúdo 

normativo preexistente, visando à sua execução no plano da praxis”[...] 
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2 A JURISPRUDÊNCIA ACERCA DAS SANÇÕES POLÍTICAS 

TRIBUTÁRIAS 

 

O estudo jurisprudencial deste trabalho se concentra, sobretudo, 

nos julgados do Supremo Tribunal Federal, base jurisprudencial que orienta 

todos os demais órgãos do Poder Judiciário.  Do Pretório Excelso, 

sucintamente, podemos apurar que as sanções políticas são rechaçadas 

devido a sua incompatibilidade com o texto Constitucional. As 

fundamentações que as rejeitam desde os idos de 1960, década em que 

foram editadas as súmulas nº 70, 323 e 54750, são sintetizadas a seguir.  

Garantia de acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo 

administrativo e legal, medida que permite ao contribuinte o 

questionamento do débito tributário antes de sofrer qualquer constrição. 

Tese verificada nos julgados: 

RMS, 9.698-GB, Pleno, Rel. Min. Henrique D’Ávila (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, RTJ, 24/21):  

[...] “não é lícito ao fisco interditar estabelecimentos 

comerciais com o propósito de compeli-los ao pagamento de 

impostos ou multas. Os contribuintes têm o direito de 

impugnar a legitimidade dos débitos fiscais, quando 

convocados, pelos meios regulares, a satisfazê-los”. [...] 

RE, 63.043-SP, Pleno, Rel. Min. Thompson Flores (DJ, 

16.08.1968), que reconheceu a inconstitucionalidade do 

Decreto-Lei nº 5º de 1937, que aduzia a seguinte restrição aos 

contribuintes: 

[...] “não poder despachar mercadorias nas alfândegas e Mesas 

de renda, adquirir estampilhas dos impostos de consumo e de 

vendas mercantis, nem transigir por qualquer outra forma, 

com as repartições públicas do país”. [...] 

RE 63.045-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro (DJ, 

08.11.1968): 

[...] “não é lícito à administração impedir ou cercear a 

atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo a 

satisfazer débito fiscal, com o que indiretamente lhe seria 

negado o acesso às vias judiciais, para apreciação de eventual 

lesão de direito (cf. RE 57.235, in RTJ 33/99; RMS 11.906, in 

RTJ 40/4)”. [...] 

 

 
50 Atualmente vigentes por terem sido recepcionadas pela Constituição de 1988. 
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Inaplicabilidade das sanções políticas por contrariarem a garantia 

constitucional de livre exercício da profissão ou do livre exercício de 

atividade econômica, reverberada pelos julgados: 

RE 76.455-MG, 2ª Turma, Rel. Min. Leitão de Abreu (DJ, 

23.05.1975): 

[...] “implicaria a citada exigência sanção política, vedada pela 

Constituição Federal, artigo 153, par. 23”. [...]51 

RE 413.782-SC, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe, 

03.06.2005): 

[...] “Surge conflitante com a Carta da República legislação 

estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, 

subordinando o contribuinte, quando este se encontra em 

débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, 

negócio a negócio, de nota fiscal avulsa” [...] 

RE 633.239-RS, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa (DJe 

05.04.2011): 

[...] “Em especial, para fins exclusivamente tributários, a 

administração somente pode reter bens e mercadorias pelo 

tempo estritamente necessário ao registro das informações 

pertinentes à constituição do crédito tributário e de eventuais 

penalidades, bem como à identificação do legítimo 

proprietário ou possuidor (cf., por extensão, a RTJ 201/823).” 

[...] 

 

Afastamento das sanções tributárias com base no princípio da 

legalidade, diante da falta de previsão das medidas administrativas, 

corroborada com os excertos dos julgados: 

 

RE 100.918-MG, 2ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves (RTJ 

111/1.307): 

[...] “implicaria a citada exigência sanção política, vedada pela 

Constituição Federal, artigo 153, par. 23”. [...] 

RE 413.782-SC, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe, 

03.06.2005): 

[...] “Surge conflitante com a Carta da República legislação 

estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, 

subordinando o contribuinte, quando este se encontra em 

débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, 

negócio a negócio, de nota fiscal avulsa” [...] 

 

 
51 O art. 153, § 23, da EC nº 1, de 1969, aduzia: “livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer” 
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Ressalta-se, nesse caso, que mesmo que as legislações 

prescrevessem sanções políticas, superando aspecto formal, essas não 

passavam pelo crivo da materialidade objurgada pela garantia 

constitucional à livre iniciativa, ao exercício da profissão e a livre 

concorrência, firmando o entendimento reiterado no Tribunal de que “o 

regime especial [...], mesmo quando autorizado em lei, impõe limitações à 

atividade comercial do contribuinte, em violação à garantia de liberdade 

de trabalho [...]”52. Nesse sentido: 

 

EDiv. no RE 115.452-SP, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso 

(RTJ, 138/847): 

[...] “O “regime especial do ICM”, autorizado em lei estadual, 

porque impõe restrições e limitações à atividade comercial do 

contribuinte, viola a garantia constitucional da liberdade de 

trabalho (CF/67, art. 153, § 23; CF/88, ART. 5º, XIII), 

constituindo forma oblíqua de cobrança do tributo, assim 

execução política, que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

sempre repeliu (Súmulas nºs 70, 323 e 547)” [...] 

 

Destarte, a jurisprudência uníssona do STF consagrava o 

entendimento de que a garantia do livre exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão (art. 5º, XIII, da CRFB) e também a garantia do livre 

exercício de qualquer atividade econômica, (art. 170, parágrafo único, da 

CRFB), seriam previsões Constitucionais suficientes a proibirem a 

implementação de sanções políticas, mesmo em decorrência de débitos 

tributários. 

Igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ 

não contrasta com a suprema corte, reverberando decisões análogas quando 

demandada a decidir em casos que se configuram as sanções políticas 

tributárias. Vejamos: 

TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE. 

ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE "INAPTA". 

SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. 

 
52 RE 231.543-MG, 1ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ, 28.05.1999; Ag.Rg. no RE 

567.871-SE, 1ª Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe, 07.04.2011; RE 195.927-MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ, 18.05.2001; Ag.Rg. no RE 525.802-SE, 2ª Turma, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe, 22.05.2013. 
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1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, 

firmou o entendimento de que o Estado não pode adotar 

sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios 

de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da 

atividade econômica, para constranger o contribuinte ao 

pagamento de tributos em atraso, estando o ente público 

vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança 

de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido 

processo legal. 

2. Hipótese em que a inscrição da empresa no rol de 

contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano 

configura sanção política que dificulta o exercício de sua 

atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária. 

3. Recurso ordinário provido. Embargos de declaração 

opostos contra a decisão indeferitória do pedido de liminar 

prejudicados. 

(RMS 53.989/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 

23/05/2018) 

 

Retorna-se, porém, a suprema corte, diante do referencial teórico 

do julgamento da ADI nº 173-DF, publicado no DJe em 20/03/2009, com 

relatoria do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Pois do mesmo 

julgamento que referendava o entendimento tradicional53 da Suprema Corte 

e de muitos juristas tributaristas, também se destacam outras passagens: 

 

“Pondero que o acesso aos mecanismos que consubstanciam o 

devido processo legal é o direito fundamental mais susceptível 

de ser amesquinhado pela aplicação de uma sanção política. 

A sanção política também viola o substantive due process of 

law, na medida em que implica o abandono dos mecanismos 

previstos no sistema jurídico para apuração e cobrança de 

créditos tributários (e.g., ação de execução fiscal), em favor de 

instrumentos oblíquos de coação e indução.” 

 

Contudo, ressalta-se um contraponto: 
 

“É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e 

temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se 

falar em sanção política se as restrições à prática de atividade 

 
53 Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, 173-DF, Relator Min. Joaquim Barbosa, 

Pleno, Diário da Justiça Eletrônico, DJe, 20.03.2009: “Um dos motivos determinantes da 

orientação firmada pela Corte consiste no risco posto pelas sanções políticas ao exercício 

do direito fundamental ao controle administrativo ou judicial da validade dos créditos 

tributários”. 
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econômica objetivam combater estruturas empresariais que 

têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua 

maior vantagem concorrencial. Para ser tida como 

inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade 

econômica deve ser desproporcional e não razoável.” 

 

O novel entendimento da suprema corte, a despeito da linha 

tradicional em que decidia, comporta a implementação de sanções ditas 

“políticas” de forma excepcional e justificada, a partir da interpretação 

conforme a Constituição e diante de outras garantias igualmente relevantes, 

sobretudo no que tange à atividade arrecadatória estatal.  

Destaca-se que a jurisprudência relativizada teve forte 

contribuição de votos vencidos, prolatados em julgados anteriores, dos 

quais se firmou o entendimento tradicional. Também corroborou com essa 

relativização, o julgamento da Medida Cautelar na Ação Civil 1.657-RJ, 

Pleno, de Relatoria do Min. Cezar Peluso (RTJ, 204/99). Esse julgado será 

melhor estudado à frente, diante de parecer dado por consagrada doutrina 

tributarista a respeito do tema. Porém, o que se pode inferir imediatamente 

dele, é que diante da previsão legal de condição para registro especial e do 

caráter extrafiscal54 do tributo, se permitiu, neste caso específico, a 

consagração de sanção restritiva. 

Portanto, medidas que inicialmente estariam no rol de sanções 

políticas, deixam de se classificar como tal por se demonstrarem aptas ao 

corolário dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, auferidos no 

caso concreto, em face de reiterada conduta inadimplente do contribuinte 

ou de outros critérios igualmente relevantes na seara das garantias 

constitucionais.  

 

 
54 [...] A experiência jurídica nos mostra, porém, que vezes sem conta a compostura da 

legislação de um tributo vem pontilhada de inequívocas providências no sentido de 

prestigiar certas situações, tidas como social, política ou economicamente valiosas, às 

quais o legislador dispensa tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa forma 

de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos 

alheios aos meramente arrecadatórios, dá-se o nome de extrafiscalidade. [...] 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário – 28 ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 248. 
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2 CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DAS 

SANÇÕES POLÍTICAS - PROEMINENTE NECESSIDADE DE LEI  

 

A análise do STF e dos demais órgãos do Poder Judiciário que 

recaem sobre os atos da Administração Pública se inicia, prioritariamente, 

sob a ótica da legalidade e normatividade do ato, verificando 

supervenientemente, ainda dentro do critério de legalidade, os limites do 

exercício da discricionariedade, tendo em vista que ao Poder Judiciário é 

vedado, via de regra, a análise do mérito administrativo. Nesse sentido, a 

balizada doutrina de Di Pietro reverbera: 

O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração 

Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, 

unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas 

sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela 

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (arts. 5o, 

inciso LXXIII, e 37). Quanto aos atos discricionários, 

sujeitam-se à apreciação judicial, desde que não se invadam os 

aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração 

Pública, conhecidos sob a denominação de mérito 

(oportunidade e conveniência). Sobre o assunto, remetemos o 

leitor ao Capítulo 7, item 7.8.5. (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. rev., atual. e ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 926) 

 

Ademais, se analisarmos o nosso sistema jurídico, que 

diferentemente do norte-americano (common law), é prioritariamente afeto 

ao positivismo e a previsão normativa (civil law), sendo inclusive, uma 

opção do Constituinte originário, reclamamos a proeminência da atividade 

legiferante, sobretudo diante da relação entre a Administração Pública e o 

privado (art. 37, caput, da CRFB). Nesse sentido, Di Pietro leciona: 

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é 

possível, mas terá que respeitar a discricionariedade 

administrativa nos limites em que ela é assegurada à 

Administração Pública pela lei. Isto ocorre precisamente 

pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado 

previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, 

intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da 

Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; 

qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder 

Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao 

administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por 

seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela 

autoridade competente com base em razões de oportunidade e 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/9788530976163/epub/OEBPS/Text/chapter07.html
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conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir 

diante de cada caso concreto. (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. rev., atual. e ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 260) 

 

O que se quer dizer, guardando-se o sopesamento dos “direitos”, 

tendo de um lado o contribuinte inadimplente coagido por imposição não 

prevista em lei ou inconstitucional e do outro, o poder-dever do Estado de 

reclamar a solvência da obrigação tributária: é que na verdade, deve ser 

combatida a mora legislativa e o ativismo judicial, a fim de que se 

aperfeiçoe a legislação tributária, especialmente a Lei de Execução Fiscal55, 

com intuito de prever os instrumentos necessários à persecução dos fins 

arrecadatórios legítimos e do combate à sonegação.  

O controle do Poder Judiciário sobre atos administrativos 

impositivos de sanções ou sujeitos a aferição por legalidade deve possuir 

“balizas” para produzir decisões adstritas à segurança jurídica e a paz 

social. Segundo Di Pietro: 

Essa tendência que se observa na doutrina, de ampliar o 

alcance da apreciação do Poder Judiciário, não implica 

invasão na discricionariedade administrativa; o que se procura 

é colocar essa discricionariedade em seus devidos limites, 

para distingui-la da interpretação (apreciação que leva a uma 

única solução, sem interferência da vontade do intérprete) e 

impedir as arbitrariedades que a Administração Pública 

pratica sob o pretexto de agir discricionariamente. (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 

ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 

261) 

Nessa senda, o devido processo legislativo, composto de suas 

premissas, controles e garantias (art. 59 a 69 da CRFB e legislações 

decorrentes), é o instrumento mais hábil para preencher as lacunas e 

normatizar as necessidades que visem combater a “macrodelinquência 

tributária reiterada”56 sem, contudo, ferir os direitos e garantias 

fundamentais dos contribuintes. 

 
55 Lei 6.830/1980 - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública, e dá outras providências. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6830.htm>. Acesso em: 02 mai. 2018. 
56 RE 550.769-RJ, Pleno, explicação do Min. Ricardo Lewandowski. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6830.htm
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Não se nega que a fonte principal do Direito é a lei, e que esta, no 

Estado Democrático de Direito, legitima as condutas e a aplicação dos 

controles inerentes a ela:  

Se a lei objetiva regular a conduta humana, e se nós 

pensarmos que o ser humano age orientado a fins, que na 

verdade refletem valores a serem perseguidos, como 

determinar os valores que devem receber a proteção jurídica 

do Estado? [...] De fato, toda decisão legislativa é de cunho 

axiológico, finalístico. Uma proposição legislativa, na medida 

em que prescreve uma conduta, não se sujeita a um juízo de 

falso ou verdadeiro, mas sim a um juízo de plausibilidade, de 

razoabilidade, que deve resultar de um procedimento 

discursivo racionalmente estruturado. Daí a necessidade de 

um processo legislativo formal. (BERNARDES JÚNIOR, 

José Alcione, et al. Cadernos da Escola do Legislativo. – 

Vol. 17, n.28, (jul./dez. 2015 – Belo Horizonte: Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Escola do Legislativo, 

2015, p. 89.) 

 

Soma-se ao exposto, a presunção de validade e constitucionalidade 

das leis, tendo em vista seu processo de elaboração e da exigida 

observância à Constituição exercida pelos poderes do Estado. 

Não se quer concluir aqui, a despeito da discussão entre 

positivismo e pós-positivismo, que a solução para os problemas de 

hermenêutica e aplicação do direito, diante das sanções políticas tributárias, 

restaria satisfeita com a implementação de leis, pois como dizia o poeta: 

“As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis”57. Mas, a mitigação, 

com o estabelecimento de critérios previstos em lei, facilitaria a aplicação 

nos casos concretos e minimizaria a insegurança jurídica. 

Ressalta-se que estamos diante do estabelecimento de vedação de 

condutas e de imposição de sanções punitivas, que a rigor, dentro do nosso 

ordenamento, tendo um caráter penal, cogente e imperativo, requerem a 

verificação da subsunção do fato à conduta prevista e proibida, quando da 

interpretação58. 

 
57 CORREIA, Marlene de Castro. Como Drummond constrói "Nosso tempo". 2009. 

Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

106X2009000100007#nt>. Acesso em: 05 ago. 2018.  

58 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se 

da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2009000100007#nt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2009000100007#nt
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3 PENSAMENTO DOUTRINÁRIO 

 

3.1 PODER DE POLÍCIA E FISCALIZAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

As sanções políticas se relacionam a uma atividade da 

administração tributária, esta última segundo HARADA (2015, p. 618), 

traduz o exercício do poder público voltado à verificação do cumprimento 

de obrigação tributária, realizada por meio de uma atividade fiscalizadora, 

visando à devida arrecadação. Podendo, em certos casos, resultar em uma 

cobrança coativa perante o contribuinte inadimplente. 

Portanto, se vislumbra o exercício do poder de polícia nestes atos 

administrativos tributários, regidos constitucionalmente e 

infraconstitucionalmente, sob a égide do princípio da legalidade: 

O art. 194 do CTN remete à legislação tributária a 

competência para regular, em caráter geral, os poderes e 

deveres das autoridades administrativas em matéria de 

fiscalização de sua aplicação, respeitadas as disposições 

pertinentes do código. 

Com isso, o Código balizou a ação das autoridades 

administrativas submetendo seus poderes e deveres ao 

princípio da legalidade. Melhor explicando, cabe à lei 

prescrever a discricionariedade no âmbito de atuação do poder 

fiscalizatório. Esclarece o parágrafo único desse artigo que a 

fiscalização abrange as pessoas naturais ou jurídicas, 

contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade ou 

de isenção de caráter pessoal. (HARADA, Kiyoshi. Direito 

Financeiro e Tributário. 24ª ed. rev. e ampl.  - São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 621).  

 

No que tange ao exercício do poder de polícia, há de se destacar 

aqui, o que pressupõe o instituto na sua abrangência maior. Ou seja, aquela 

direcionada a administração pública como um todo, não somente à 

 
I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 

efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. BRASIL. Código Tributário 

Nacional, DF: Congresso Nacional. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm >. Acesso em: 02 mai. 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm
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tributária, mas a de escorreito alinhamento ao que prevê a Constituição 

Federal em seu art. 37, guardada tanto a sua semântica de poder-dever 

administrativo propriamente, como também a de instrumento interventivo 

(MAZZA, 2015, p. 343).  

Diante do exposto, descortina-se uma dualidade – restrições e 

prerrogativas – “duas faces de uma mesma moeda”, àquela ligada a 

proteção do indivíduo perante o Estado e esta ligada a autonomia do Estado 

de agir sobre o particular. Sobre o poder de polícia Di Pietro leciona: 

[...] de um lado, a proteção aos direitos individuais frente ao 

Estado, que serve de fundamento ao princípio da legalidade, 

um dos esteios do Estado de Direito; de outro lado, a de 

necessidade de satisfação dos interesses coletivos, que 

conduz à outorga de prerrogativas e privilégios para a 

Administração Pública, quer para limitar o exercício dos 

direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo (poder 

de polícia), quer para a prestação de serviços públicos. 

[...] tais como a autoexecutoriedade, a autotutela, o poder de 

expropriar, o de requisitar bens e serviços, o de ocupar 

temporariamente o imóvel alheio, o de instituir servidão, o de 

aplicar sanções administrativas, o de alterar e rescindir 

unilateralmente os contratos, o de impor medidas de polícia. 

[...] Mas, ao lado das prerrogativas, existem determinadas 

restrições a que está sujeita a Administração, sob pena de 

nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo 

de responsabilização da autoridade que o editou. Dentre tais 

restrições, citem-se a observância da finalidade pública, bem 

como os princípios da moralidade administrativa e da 

legalidade [...] 

[...] Ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam a 

Administração em posição de supremacia perante o particular, 

sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, 

as restrições a que está sujeita limitam a sua atividade a 

determinados fins e princípios que, se não observados, 

implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da 

Administração. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 31 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 92 – 93) 

 

Também, à luz do que prevê o artigo 78 do Código Tributário 

Nacional, sobretudo do seu parágrafo único, não há possibilidade de 

imposição de sanções sem controle normativo, mesmo diante de atividade 

discricionária, cuja “liberalidade” tem que ser dada por lei: 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de 

polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos 
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limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, 

tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, 

sem abuso ou desvio de poder. 

 

Destarte, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade que recai 

sobre a administração tributária, diante do seu papel fiscalizatório, de 

guardar os princípios do regime jurídico administrativo, mesmo que 

fundamentada no exercício de um poder que lhe foi outorgado em favor do 

interesse público, sob pena de incorrer em desvio de poder ou nulidade por 

ilegalidade do ato. 

 

3.2 AS SANÇÕES POLÍTICAS COMO ESPÉCIE DO GÊNERO 

SANÇÃO, MAS NÃO COMO ESPÉCIE DE SANÇÕES 

TRIBUTÁRIAS, POIS FORA DO ESPECTRO DAS SANÇÕES 

JURÍDICAS 

 

Com base no que já foi exposto, sobrevém à necessidade de 

minimamente se diferenciar quais seriam as sanções tributárias ditas legais, 

que não deflagrariam a mácula da ilegalidade e o desvio de 

poder/finalidade59 identificadas nas sanções políticas. 

Quanto ao aspecto sancionatório do Direito, apto a ensejar a 

coatividade prevista na norma, Paulo de Barros Carvalho esclarece: 

 

[...] O Direito, por assim dizer, garante seu ato de vontade 

mediante a pressão psicológica de sanções, associadas, uma a 

uma, a cada descumprimento de dever estabelecido. Mas o 

súdito, resistindo ao temor de punição do Estado, pode ser 

alvo do aparato coativo, inerente ao Poder Público, momento 

em que se desencadeia efetivamente o procedimento 

sancionatório. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 

Direito Tributário – 28 ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

492) 

 

 
59 [...] o desvio de poder ocorre quando a autoridade usa do poder discricionário para 

atingir fim diferente daquele que a lei fixou. Quando isso ocorre, fica o Poder Judiciário 

autorizado a decretar a nulidade do ato, já que a Administração fez uso indevido da 

discricionariedade, ao desviar-se dos fins de interesse público definidos na lei. [...] (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30.ed. rev., atual. e ampl. – Rio 

de Janeiro: Forense, 2017. p. 260) 
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Contudo, vários outros “sistemas normativos” descrevem formas 

de coação e de penalidades, v.g., convenção de condomínio, regulamentos 

de campeonatos, regulamentos de concurso de moda etc. 

Impinge-nos, portanto, a individualização do sistema normativo 

jurídico, que se diferencia dos demais justamente por prescrever forma 

diferente de aplicação da coatividade e, por conseguinte, dos tipos de 

sanções e penalidades, pois segundo BARROS (2017, p. 492), “só a ordem 

jurídica prevê, como conseqüência final do descumprimento de seus 

deveres, espécies de providências que ora coagem mediante emprego de 

força ora aplicam penas privativas de liberdade ou execução forçada.” 

Dessas premissas, evidencia-se a conclusão de que na esfera do 

ordenamento jurídico, a sanção obrigatoriamente estará prevista na regra 

que a impõe, trazendo todos os elementos necessários à sua caracterização 

diante do caso concreto: 

 

[...] tratando-se de sanção, ainda que meramente material, a 

norma que delineia esse fato “antijurídico” não pode 

apresentar tipologia aberta. Arquétipo aberto é o que constitui 

as hipóteses das normas que regem o direito privado, já que as 

garantias e os direitos individuais hão de ser interpretados 

com amplitude semântica. Norma sancionadora com tipo 

aberto restringe, de maneira incontrolável, a liberdade e a 

propriedade, ferindo e comprometendo a segurança do sistema 

jurídico. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 

Tributário – 28 ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 516) 

 

Sobreleva ressaltar que a atividade administrativa ser 

necessariamente vinculada, não podendo agir de outra forma senão em 

virtude de lei. Contudo, a interpretação dos dispositivos legais também é 

atividade que se impera diante da aplicação no caso concreto60, guardada, 

porém, a observância irrestrita ao fundamento de validade maior que é a 

própria Constituição Federal. 

Relevante trabalho versando sobre planejamento tributário e elisão 

fiscal destacou a importância do instrumento da “lei” como limitador da 
 

60 Lei 5.172/1966 - Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis 

em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de 

interpretação estabelecidas nesta Lei. 
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ação estatal, fazendo remissão há tempos remota, à Idade Média, período 

em que efervescia o descontentamento social com o Absolutismo 

Monárquico e os atos despóticos. Do referido texto se extrai: 

A partir do século XI, os povos europeus, sobretudo os 

ingleses, já propugnavam a necessidade de leis que 

antecedessem a cobrança de tributos, além do que estas 

deveriam ser elaboradas por Assembleias representativas do 

povo, que em última instância suporta a carga tributária, uma 

vez que esta é repassada pelos comerciantes aos consumidores 

finais. Tem-se aí a origem do princípio da legalidade que se 

configura como uma importante limitação do poder do Estado 

de tributar, consequentemente, protegendo o particular do 

confisco e do resguardo de sua propriedade. (TEIXEIRA, 

Karen Myrna Castro Mendes., org. Letras Jurídicas – Belo 

Horizonte: Centro Universitário Newton Paiva, 2017, p. 147.) 

 

A doutrina é majoritária a prescrever a necessidade de lei quando 

atribuir sanções, e mais, da necessidade de se aferir a gravosidade da 

referida sanção aplicada à conduta tida como ilícita. Essa é a conclusão que 

se retira da doutrina pedagógica de Luciano Amaro: 

[...] A sanção pelo fato do descumprimento de um dever legal 

permeia, como se viu, o direito público e o direito privado. 

Dependendo da gravidade da ilicitude (em função da 

relevância do direito ferido, ou dos meios empregados, ou da 

condição da pessoa do infrator, ou dos motivos que o levaram 

à infração), a sanção pode (e deve) ser mais ou menos severa. 

Aliás, é de suma importância que a pena seja adequada à 

infração, por elementar desdobramento do conceito de justiça. 

A qualificação da gravidade da infração é jurídico-positiva, 

vale dizer, é o legislador que avalia a maior ou menor 

gravidade de certa conduta ilícita para cominar ao agente uma 

sanção de maior ou menor severidade. (AMARO, Luciano. 

Direito Tributário Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 462 - 463) 

 

Nesse ínterim, é que se reforça a conclusão de que as sanções 

políticas tributárias não compõem efetiva e legitimamente, espécies de 

sanções tributárias. 

 

3.3 CASO EMBLEMÁTICO - PARECER JURÍDICO DE 

CONSAGRADA DOUTRINA TRIBUTÁRIA  
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Em parecer elaborado por doutrina tributária respeitada, os 

Professores Hugo de Brito Machado e seu filho Hugo de Brito Machado 

Segundo, em atendimento a uma consulente, debruçou análise jurídica em 

julgado do Supremo Tribunal Federal prolatado na Medida Cautelar da AC 

1.657-RJ, apresentada no bojo do RE 550.769. A medida suscitava efeito 

suspensivo sobre constrição à atividade da consulente (empresa produtora 

de cigarros), já que o Fisco lhe impôs a condição de recolhimento dos 

tributos atrasados para manter o seu registro especial e não interditar o 

estabelecimento.  

Em síntese, o indeferimento em desfavor da consulente, se deu 

com o fundamento principal de que em razão da reiterada inadimplência no 

pagamento do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), seria 

cancelado seu “registro especial para produção”, sobretudo, diante da 

“singularidade do mercado e do caso”, ao se tratar de imposto de caráter 

extrafiscal. Contudo, a consulente não negava a existência de créditos 

devidos ao Fisco, porém, em sua maioria, em situação de inexigibilidade, 

por estarem em situação controversa e, por conseguinte, suspensos61. 

Por sete votos a quatro, na decisão que julgava o pedido de efeito 

suspensivo, o STF entendeu como válida a grave restrição prevista no Dec-Lei 

1.593/77, entendimento confirmado na análise do mérito do RE 550.769-RJ. 

Nesse sentido, o voto proferido pelo Min. Cezar Peluso, relator do Acórdão: 

Dadas as características do mercado de cigarros, que encontra 

na tributação dirigida um dos fatores determinantes do preço 

do produto, parece-me de todo compatível com o 

ordenamento limitar a liberdade de iniciativa a bem de outras 

finalidades jurídicas tão ou mais relevantes, como a defesa da 

livre concorrência e o exercício da vigilância estatal sobre 

setor particularmente crítico para a saúde pública. Daí que o 

poder previsto no Decreto-lei e as consequências que dele 

 
61 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:[...]III - as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança.V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

BRASIL. Código Tributário Nacional, DF: Congresso Nacional. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm >. Acesso em: 02 mai. 
2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm
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tirou a autoridade fazendária se afiguram válidos prima facie: 

se regularidade fiscal é condição para a vigência do registro 

especial, que, por sua vez, é condição necessária da legalidade 

da produção de cigarros, não há excogitar lesão a direito 

subjetivo da autora, mas ato administrativo regular (conforme 

às regras), que abortou a perpetuação de uma situação de 

ilegalidade.62 

Contudo, o parecer aponta a inconsistência dos fundamentos 

utilizados no julgado, combatendo-os, sucintamente, nesses termos (i) 

inaplicabilidade da extrafiscalidade proibitiva para o caso em questão, pois 

se tratava da imposição de uma sanção que incide necessariamente em 

cometimento de ilicitude (o não pagamento reiterado do imposto), 

diferentemente daquela, que incide em atividade regulada, porém lícita. Ou 

seja, a atividade de comercialização de cigarros é lícita, e a incidência da 

extrafiscalidade proibitiva como razão de imposição da sanção não se 

justifica, por se tratarem de institutos de natureza jurídica distintas; (ii) 

inconstitucionalidade da norma autorizativa prevista no art. 2º, II do Dec-

Lei 1.593/77, que prevê imposição de restrição grave a afrontar a livre 

atividade comercial garantida constitucionalmente; (iii) inaplicabilidade da 

alegação de singularidade do caso, devido à afronta ao contraditório, tendo 

em vista que a alegação foi suscitada em instância superior, suprimindo a 

análise da instância inferior; (iv) afastamento das teses do Fisco, sobretudo 

porque o voto do Relator se pautou em fundamentos de apenas uma das 

partes, em detrimento do contraditório, formando seu juízo cognitivo de 

convencimento com base na alegação de que a empresa deixava de recolher 

os tributos de forma contumaz, com vias a promover concorrência desleal; 

(v) o afastamento da alegação de nocividade da atividade, tendo em vista 

que os demais concorrentes da empresa do ramo fornecem produto 

igualmente nocivo, porém, toda a atividade é considerada lícita. Acatar essa 

alegação é ratificar uma desigualdade formal e material injustificada; (vi) 

impedimento do exercício do devido processo legal, por suposta 

“singularidade do caso”, trazida pelo Fisco no bojo do Recurso 

 
62 Sem grifos no original. 
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Extraordinário, a fim de constranger a discussão de inconformismo da 

empresa nas vias processuais devido a regime tributário instituído em seu 

desfavor; (vii) A não utilização, por parte do Fisco, dos meios jurídicos 

adequados e disponíveis para efetuar a cobrança do crédito, com intuito de 

viabilizar a imposição de medida menos gravosa ao devedor, ponderando 

os sub-princípios decorrentes da proporcionalidade, qual seja, adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; (viii) a criação, a partir 

desse julgado, de precedente perigoso que pode levar ao ferimento de 

garantias constitucionais, se estendendo, inclusive, a outros setores da 

economia e, por fim, o parecer externa para a consulente uma conclusão 

negativa sobre o julgado. 

Ressalvados os votos de alguns ministros, demonstra o desalinho 

da decisão com o ordenamento jurídico-constitucional, diante do 

indeferimento de medida cautelar de forma temerária, tutelando a restrição 

ao devido processo legal e a garantias constitucionais, inaugurando um 

novo entendimento jurisprudencial na suprema corte.  

4 AS SANÇÕES POLÍTICAS EM FACE DA 

CONSTITUCIONALIDADE E DA IMPOSIÇÃO DE LIMITE AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS - TEORIA DO LIMITE DOS 

LIMITES 

 

É cediço no mundo jurídico, que não há direito absoluto, nem 

mesmo os direitos fundamentais alçam esse status. Contudo, as limitações 

aos direitos fundamentais perpassam por critérios fortes - “limites”, de 

forma a protegerem a relevância desses bens jurídicos, que 

indubitavelmente possuem alto grau de destaque na seara constitucional. 

Para tanto, tem-se na doutrina uma teoria, nomeada de “Teoria do Limite 

dos Limites”, cuja utilização viabiliza a efetivação de direitos fundamentais 

diante de conflito ou de relativização. Nessa senda, reverbera Bernardo 

Gonçalves: 

Ora, a procedimentalização de tal tese se dá nos seguintes 

termos: a limitação deve surgir para desenvolver o direito 



- 118 - |   Direito em Perspectivas 

 

fundamental ou outros direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente em caso de colisão. Certo é que a 

restrição (limitação) não pode ser tal que, ao invés de 

desenvolver (dar mais efetividade), prejudique o direito 

fundamental (ou os direitos fundamentais em questão), 

amesquinhando-o(s) de tal forma (de tal monta) que torne o 

ato (do legislador ou do administrador) inconstitucional. 

(FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito 

Constitucional. 7ª ed. Ed. JusPODIVM. Bahia, 2015, p.341.) 

 

A teoria prevê quatro critérios (limites), explicitados por Bernardo 

Gonçalves (2015, p. 343), dos quais, resumidamente, podem ser descritos 

nos seguintes termos: (i) a limitação a ser implantada deve preservar o 

núcleo essencial do direito fundamental, sobretudo, o princípio universal da 

dignidade humana; (ii) a limitação deve ser clara e explícita no texto 

normativo infraconstitucional, a fim de propiciar a segurança jurídica; (iii) 

a limitação deve ser provida de abstração e generalidade, permitindo que a 

norma abranja a maior diversidade possível de situações fáticas, sem que 

denote qualquer tipo de direcionamento a incidir de forma prejudicial a um 

destinatário específico e, por fim, (iv) a limitação deve obedecer ao 

princípio da proporcionalidade e seus sub-princípios, dos quais o 

doutrinador constitucional reverbera: 

[...] adequação (meio que deve ser apto ao fim visado), 

necessidade (não deve haver outro meio menos gravoso para 

se atingir o objetivo, ou seja, a única forma de alcançar o fim 

visando que não há outro meio menos gravoso) e 

proporcionalidade em sentido estrito (relação 

custo/benefício), ou seja, o ônus com a medida restritiva (que 

obviamente causa ônus) deve ser menor que o bônus. Nesse 

caso, a restrição (ou limitação) irá desenvolver mais do que 

prejudicar o direito fundamental em questão (ou os direitos 

fundamentais em questão). [...] (FERNANDES, Bernardo 

Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. Ed. 

JusPODIVM. Bahia, 2015, p.343.) 

 

Nesse sentido, a teoria do limite dos limites se apresenta como 

“filtro”, prescrevendo requisitos necessários para serem superados quando 

houver colisão ou limitação a direitos fundamentais, portanto, da análise 

frente às sanções políticas tributárias. Ressaltamos, porém, o exercício 
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desse filtro pelo Poder Legislativo prima facie, tendo em vista que o ato 

normativo editado inovará no mundo jurídico com todos os atributos de ato 

normativo primário. 

5 SITUAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM EM SANÇÕES 

POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E O CONTROLE SOCIAL DAS LEIS 

 

Em algumas situações, em que é notório o estabelecimento de 

medidas visando à coação de contribuintes para fins de arrecadação fiscal, 

não há na jurisprudência, o entendimento de se tratarem de sanções 

políticas tributárias. Esse entendimento é intrigante, na medida em que não 

resta clara a diferenciação que permite distinguir entre uma, ou outra, o 

enquadramento, ou não. Dentre os exemplos destacamos o licenciamento 

de veículo condicionado ao pagamento das taxas e do IPVA, a exigência de 

regularidade fiscal para participar de licitações, a exigência de certidões 

negativas para efetivação de partilha de bens, a contribuição da OAB e as 

taxas judiciárias, situações que já foram alvo de controvérsias jurídicas 

enfrentadas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.  

Quanto a essas situações, há sim, o enquadramento. Porém, de 

forma sintetizada, o articulista conclui por não se chegar à razão de 

tratamento diferenciado em situações fáticas análogas, mas não entendidas 

pela jurisprudência como sanções políticas tributárias e reverbera: 

 

A seguir, são apontadas algumas dessas situações, que 

funcionam, pois, como contraponto ao entendimento do STF 

sobre sanções políticas. Não são examinadas as possíveis 

explicações para esse fenômeno, até porque podem ser várias 

as explicações: talvez porque já tenha se tornado costume 

fazer tais exigências, havendo certo conformismo dos 

contribuintes; talvez porque seja mais prático e eficiente pagar 

o tributo exigido do que questionar a restrição imposta pelo 

fisco; talvez ainda porque os valores envolvidos não sejam 

representativos ante os efeitos restritivos da inadimplência 

tributária (ou talvez um pouco de cada uma das hipóteses 

mencionadas), certo é que tais situações restritivas não são 

qualificadas jurisprudencialmente como sanção política. 

 

O que se pode apurar, no entanto, é que todas as situações 

descritas passaram por um processo de elaboração de ato normativo 
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primário63, cumprindo a princípio os requisitos descritos alhures, sobretudo 

o de presunção de constitucionalidade. Sobraria, portanto, o controle 

judicial de aferição da proporcionalidade, nos moldes como também 

descrevemos, mas tão somente quando o Poder Judiciário fosse provocado 

para tal, não podendo exercê-lo ex officio. 

Contudo, diante da conclusão do articulista, ponderamos 

possibilidades de respostas para o não enquadramento destas situações 

como sanções políticas: é possível que o controle social entenda que tais 

previsões são legítimas e justas ou até mesmo opte por não as questionar, 

tendo em vista o desgaste para impulsionar o Poder Judiciário numa relação 

custo-benefício que não lhe soaria favorável. 

Ou seja, o contribuinte pode “aceitar” que, por exemplo, o não 

prosseguimento de um recurso (deserção), devido ao não recolhimento da 

taxa judiciária64, é motivo que se basta, justo e legítimo para incidência da 

sanção, e porventura cumprir o pagamento do tributo, sem afrontar o Fisco, 

por vislumbrar a contrapartida do Estado. Ou até mesmo entender que 

pagar os tributos referentes à propriedade de seu veículo é melhor do que se 

irresignar com a medida de apreensão. 

A análise é polêmica e complexa, e não se consegue afirmar o 

porquê de algumas situações não serem vistas como sanções políticas 

tributárias, inclusive pelos próprios contribuintes. Diante desse contexto, 

várias discussões podem ser realizadas, sobretudo se buscarmos entender a 

postura dos destinatários da norma em relação à própria norma. 

 
63 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. – 29 ed. Rev. 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 121 – 122: 

[...] Segundo a lição de Miguel Reale (1980:12-14), podem-se dividir os atos normativos 

em originários e derivados. “Originários se dizem os emanados de um órgão estatal em 

virtude de competência própria, outorgada imediata e diretamente pela Constituição, para 

edição de regras instituidoras de direito novo”; compreende os atos emanados do 

Legislativo. Já os atos normativos derivados têm por objetivo a “explicitação ou 

especificação de um conteúdo normativo preexistente, visando à sua execução no plano da 

praxis”[...] 

64 Afronta ao direito fundamental de acesso ao Judiciário – Art.5º, XXXV da CRFB. 
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Entretanto, analisando a opção de aceitação e estabilidade da 

norma no seio social, fica-nos um ponto discutível: dentro do processo de 

elaboração das leis, o ideal seria que estas tivessem outro controle por parte 

do Poder Legislativo, voltado a aferir sua qualidade depois da vigência, o 

que é vulgarmente conhecido como verificar se “a lei pegou”.  

Portanto, mais esse controle também deveria ser difundido e 

implantado, entrando no rol de instrumentos verificadores das restrições a 

direitos fundamentais dos contribuintes, mesmo que tenha o intuito de 

preservar a arrecadação, demonstrando com certa assertividade, a 

receptividade da lei perante seu destinatário. 

 

7 A CONTRADIÇÃO DO BRASIL EM COMPARAÇÃO COM A 

DINAMARCA - ALTA CARGA TRIBUTÁRIA E 

CONTRAPARTIDA DO ESTADO 

 

O cerne da questão das sanções políticas tributárias no Brasil é 

justamente o estabelecimento de medidas para impedir a evasão fiscal. No 

entanto, a despeito da alta carga tributária e deixando de lado a discussão 

sobre o ferimento ou não de direitos fundamentais, existem países em que 

altas cargas tributárias não são motivo de sonegação, tendo em vista um 

fator primordial: o contribuinte percebe no Estado um promotor de políticas 

públicas e de serviços públicos que refletem bem-estar social e 

contrapartida. Ou seja, existe uma relação de fidúcia, de confiança entre o 

contribuinte e o Estado, deixando transparecer um sentimento de que o 

tributo não é visto como sanção, não só formal65, mas também material fato 

que não ocorre no Brasil por diversas questões. Nesse sentido, Raul 

Haidar66 reverbera: 

 
65 Lei 5172/66 - Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

66 HAIDAR, Raul. Será que ainda vale a pena pagar tributos no Brasil? 2014. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-abr-07/justica-tributaria-ainda-vale-

pena-pagar-tributos-brasil>. Acesso em: 03 ago. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2014-abr-07/justica-tributaria-ainda-vale-pena-pagar-tributos-brasil
https://www.conjur.com.br/2014-abr-07/justica-tributaria-ainda-vale-pena-pagar-tributos-brasil
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[...] Esquecemo-nos da pátria, na medida em que os 

governantes se esquecem de seus deveres. Assim, há quem 

diga que patriota é apenas uma boa rima para idiota. E é 

assim, como idiotas, que os contribuintes se sentem. 

Não podemos imaginar que os governos procurem de alguma 

forma promover qualquer justiça, e em especial a justiça 

tributária. Obras feitas com o dinheiro público são 

abandonadas, inexiste qualquer planejamento para atender as 

necessidades que certamente surgirão e nem mesmo dotam-se 

os serviços públicos de gente preparada para o trabalho.[...] 

 

Também corrobora com o entendimento o ilustre tributarista Sacha 

Calmon67, sendo acompanhado pelos renomados Misabel Derzi e Igor 

Santiago68: 

[...] Estamos no momento de restaurar o bom senso, o senso 

de justiça e a boa-fé na relação fisco-contribuinte quer na 

esfera legislativa quer na esfera administrativa, poupando o 

judiciário, que aliás por razões estranhas se julga – é como 

pensam alguns juízes, desembargadores e até ministros – 

servidores do Estado que tributa, com ou sem razão, em 

detrimento do sofredor pagador de impostos (herança da 

França pré-revolucionária onde os juízes eram servos do Rei. 

Certamente do fisco português colonial e, sem dúvida, da 

elitista 1ª República, até 1930). [...] 

[...] À luz de tais pressupostos e metas, podemos reconhecer 

de imediato um sistema tributário injusto, amplamente 

assentado em tributos indiretos sobre o consumo, de resto 

regressivos, a onerar pesadamente os mais pobres. Referidos 

tributos indiretos são, ademais, desarmônicos entre si e 

fortemente cumulativos, a emperrar o desenvolvimento 

produtivo, promotor do pleno emprego. [...] 

 

A doutrina balizada de Di Pietro define os princípios da proteção à 

confiança e boa-fé na seara do direito administrativo brasileiro, trazidos 

para nossa análise a fim de percebemos o alinhamento e a familiaridade do 

instituto com o que expomos. Vejamos: 

 
67 CALMON, Sacha. Imposto sobre imposto. 2017. Disponível em: 

<http://blogdosacha.com.br/coluna-opiniao/imposto-sobre-imposto/>. Acesso em: 03 ago. 

2018. 

68 DERZI, Misabel; SANTIAGO, Igor. A harmonização dos IVAS do Brasil para o 

desenvolvimento produtivo. 2011. Disponível em: < https://sachacalmon.com.br/wp-

content/uploads/2011/02/A-HARMONIZA%C3%87%C3%83O-DOS-IVAS-DO-

BRASIL-PARA-O-DESENVOLVIMENTO-PRODUTIVO_IMS.pdf>. Acesso em: 03 

ago. 2018. 

http://blogdosacha.com.br/coluna-opiniao/imposto-sobre-imposto/
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[...] Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva em 

conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos 

praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, 

serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por 

terceiros. 

No direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da 

proteção à confiança; pelo menos não com essa designação, o 

que não significa que ele não decorra implicitamente do 

ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o 

princípio da segurança jurídica.  

[...] Pode-se dizer que o princípio da boa-fé deve estar 

presente do lado da Administração e do lado do administrado. 

Ambos devem agir com lealdade, com correção. O princípio 

da proteção à confiança protege a boa-fé do administrado; por 

outras palavras, a confiança que se protege é aquela que o 

particular deposita na Administração Pública. O particular 

confia em que a conduta da Administração esteja correta, de 

acordo com a lei e com o direito. [...] (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31 ed. rev., atual. e 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 123) 

 

Portanto, diante desse cenário, é importante trazer à tona um 

exemplo, o da Dinamarca, não como sistema a ser completamente seguido 

pelo Brasil em virtude das diferenças abissais entre os dois países, mas 

apenas para permitir a reflexão dessa relação conturbada entre contribuinte 

e Estado em que vivemos, e sobre a forma como a tributação é vista num 

país que igualmente possui elevada carga tributária, mas que em virtude da 

contrapartida, aparentemente não sofre com a sonegação, problemática que 

norteia as sanções políticas tributárias brasileiras.  

Nessa senda, o site da ANFIP (Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil), publicou matéria sobre o Fórum 

Internacional Tributário (FIT), ocorrido esse ano em São Paulo, em que um 

dos palestrantes apresentou o modelo tributário dinamarquês e destacou69: 

“Temos muita igualdade social e redistribuição justa de renda, 

tudo isso é explicado dentro de uma lógica política. Temos um 

alto nível de confiança nos serviços sociais, reduzidas taxas de 

desemprego e baixíssimo índice de corrupção”  

 
69 Disponível em: < https://www.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=23365>. Acesso em: 

20 ago. 2018. 

https://www.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=23365
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[...] “também temos altos índices de bem-estar e felicidade, 

mas se alguém quiser se mudar para a Dinamarca vai ter que 

pagar muito imposto” 

 

A anfitriã do evento, Fátima Gondim, do Instituto de Justiça Fiscal 

(IJF), completou70: 

“A expressiva capacidade de financiar o Estado, a tributação 

progressiva e a cidadania fiscal, que legitimiza os tributos por 

meio de serviços públicos, são algumas das similaridades 

entre os dois modelos de tributação apresentados.  

 

 

Destarte, a questão das sanções políticas tributárias para além dos 

direitos fundamentais e da legalidade, também perpassa pela relação fática 

e jurídico-tributária do contribuinte com o Estado brasileiro, que precisa se 

aperfeiçoar permitindo que a execução fiscal ou a coação para o pagamento 

de tributos não seja a regra, mas a exceção, tendo em vista o caráter de 

justiça social e desenvolvimentista dos tributos, pois, conforme conclui o 

jurista Leandro Paulsen: 

“(...) não se concebe a tributação senão como instrumento da 

própria sociedade para a consecução dos seus objetivos” 

(PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário 

Completo. 4ª ed. rev. e ampl. – Porto Alegre: Livr. do 

Advogado, 2012, p. 16) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A promulgação da Constituição de 1988 inaugurou uma nova 

ordem jurídica, contrária àquela anteriormente instituída, e sob esse prisma, 

sanções políticas, dentre elas as tributárias, não possuem espaço no atual 

sistema jurídico brasileiro e no Estado Democrático de Direito. Tais 

sanções, que nos revelam reflexos de um Estado de Polícia, não possuem 

respaldo e legitimidade como ato administrativo, sendo alvo de controle 

pela Suprema Corte brasileira há muito tempo.  

 
70 ibid. 
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À luz da jurisprudência do STF, restou evidenciado que a Corte já 

se mostrou mais “restritiva” quanto a implementação de atos 

administrativos que denotam meios de coação relacionados ao 

cumprimento de obrigação tributária, cujos efeitos limitam atividades 

econômicas ou profissionais.  Mas, ainda que a jurisprudência atual do 

Pretório Excelso exerça o controle desses atos por meio da interpretação 

conforme a Constituição e o uso dos princípios da proporcionalidade e 

racionalidade, sopesando os direitos fundamentais e constitucionais em 

questão, ressalta-se a necessidade de lei, oriunda do devido processo 

legislativo e do controle social, com vias a aprimorar a legislação tributária 

e dar maior segurança jurídica. 

Destarte, tanto é legítima e constitucional a tutela do direito do 

administrado de não se ver tolhido na sua atividade por meio de medida 

obliqua, ilegal e desproporcional do Estado, como também é a tutela do 

poder-dever do Estado, de se fazer cumprir a obrigação tributária, 

obstaculizada propositalmente, impedindo à escorreita arrecadação e o 

combate à sonegação. 

Contudo, a questão nevrálgica que transcende a discussão jurídica 

é a análise da relação de confiança e boa-fé administrativa entre o Estado 

brasileiro e seus administrados, que deve ser aperfeiçoada, permitindo que 

a persecução e a execução fiscal sejam exceções, tendo em vista a 

conscientização dos envolvidos e a aplicação, do caráter de justiça social, 

de redução das desigualdades regionais, de desenvolvimento e otimização 

dos serviços e equipamentos públicos, efetivados, sobretudo, com a 

arrecadação de tributos. 
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CAPÍTULO V 
________________________________________________________________________ 

O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
SOB O VIÉS DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

Adriana Patrícia Cortopassi Coelho 71 

 

RESUMO: O presente artigo visa discorrer sobre o princípio da legalidade 

tendo como parâmetro sua importância no atual estágio do ordenamento 

jurídico sob o prisma do Estado Democrático de Direito. O estudo perpassa 

a ideia da proteção dos direitos fundamentais, em especial, a dignidade da 

pessoa humana. Com este intuito é essencial buscar questões conceituais 

para situar as normas jurídicas no tempo a partir da análise da evolução das 

normas ao longo do tempo, como no caso da recepção e da revogação face 

o princípio da legalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Legalidade. Dignidade da Pessoa 

Humana. Estado Democrático de Direito. Direitos fundamentais. Reserva 

legal.  

 

1. INTRODUÇÃO 

  O presente trabalho é um retrato do estudo do princípio da 

legalidade sob o viés do paradigma do Estado Democrático de Direito 

situando sua importância na garantia dos direitos fundamentais. 

 
71 Mestre em Direito Público com ênfase em direito Penal pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. Possui duas especializações lato sensu: especialização em 

direito penal e processo penal pela Faculdade Damásio de Jesus e uma especialização em 

segurança pública e justiça criminal pela Escola de Governo Fundação João Pinheiro. 

Delegada de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Professora Universitária no Centro 

Universitário UNA. Professora de Geoprocessamento de dados na Pós-graduação em 

criminologia  e de Análise Criminal na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais 
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 A dignidade da pessoa humana como fundamento da República 

Federativa do Brasil consoante art. 1, III, da Carta Maior é uma base 

principiológica em que se deve pautar a criação, interpretação e aplicação 

das leis. 

 É importante destacar que o ordenamento jurídico atual não pode 

desconsiderar as normas até então vigentes, sem antes perpassar o estudo 

das normas no tempo, como no caso da recepção ou não das leis produzidas 

anteriormente ao novo marco normativo constitucional. 

2.  ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 Passados mais de vinte anos desde a promulgação da Constituição 

pelo poder constituinte originário muito se discutem sobre os alicerces da 

nova ordem instituída, em especial o paradigma do Estado Democrático de 

Direito, o qual se revela presente entre os dispositivos legais, seja de forma 

explícita ou através da hermenêutica constitucional. 

 De acordo com a doutrina dominante, a concepção de um Estado 

Democrático de Direito não é advinda simplesmente da junção de um 

estado de direito e um estado democrático, e sim, oriundo de um processo – 

em construção – de soberania popular juntamente com os direitos 

fundamentais intrínsecos ao ser humano. 

 De acordo com Bernardo Gonçalves Fernandes, a expressão Estado 

de Direito foi advinda da Prússia como forma de estabelecer o Estado 

Liberal, através da limitação da atuação estatal, restringindo-a à 

manutenção da ordem e da segurança jurídica.  

Segundo o autor: 

 

No plano histórico, a expressão Estado Democrático de direito 

deriva da ideia originária da Prússia, o Rechtssat, como 

idealização da impessoalidade do poder político. Aqui é o 

Estado, e não o monarca, o detentor da soberania, submetendo 

todos, sem exceção ao seu império. É por excelência uma 

expressão do Estado liberal, limitando-se à defesa da ordem e 

da segurança jurídica, Assume os direitos fundamentais 

(primeiramente como direitos negativos) como esfera da 

liberdade individual. (2010, p. 216, grifo do autor). 
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 As ideias de cunho liberalista são reveladas por um dos principais 

filósofos do século XVII, John Locke (1632 – 1704), que desenvolveu uma 

teoria baseada na organização estatal a partir do princípio da legalidade. O 

direito à liberdade social e econômica era ponto central da teoria, a qual 

visava a uma restrição do Estado nas práticas privadas do indivíduo, 

preconizando o desenvolvimento econômico ante a não intervenção estatal. 

 Entretanto, as desigualdades sociais, a relação de supremacia e de 

injustiça nas relações privadas e públicas acarretou no enfraquecimento do 

Estado Liberal, demonstrando ser ineficaz ante as necessidades da 

sociedade e da própria economia. 

 No século XIX, vários protestos de insatisfação e indignação foram 

surgindo, sendo um dos principais a Revolução Industrial, pois esta trouxe 

um grande marco para a alteração política e econômica no cenário mundial. 

Estas manifestações buscavam um apoio maior do Estado, exigindo-se 

deste uma maior atuação ante as explorações às quais a população operária 

estava sendo submetida. 

 Neste contexto histórico surge o welfare-state, ou seja, o Estado de 

Bem Estar Social. Este Estado é marcado pela efetiva aplicação dos direitos 

fundamentais, ampliando-se as áreas de intervenção, principalmente 

aquelas que envolviam a liberdade e a igualdade. 

 Norberto Bobbio resume: 

 

Primeiro liberal, no qual os indivíduos que reivindicam o 

poder soberano são apenas uma parte da sociedade; depois 

democrático, no qual são potencialmente todos a fazer tal 

reivindicação; e, finalmente, social, no qual os indivíduos, 

todos transformados em soberanos sem distinções de classe, 

reivindicam – além dos direitos de liberdade – também os 

direitos sociais, que são igualmente direitos do indivíduo: o 

Estado dos cidadãos, que não são mais somente os burgueses, 

nem os cidadãos de que fala Aristóteles no início do Livro III 

da Política, definidos como aqueles que podem ter acesso aos 

cargos públicos, e que, quando excluídos os escravos e 

estrangeiros, mesmo numa democracia, são uma minoria. 

(1992, p. 100). 

 

 Percebe-se que a limitação ante as necessidades do Estado e da 

sociedade não foram supridas pela concepção liberal, individualista, ou 
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tampouco pela questão da igualdade pautada em um comunismo ligado 

exclusivamente às decisões estatais. Neste contexto, começaram a surgir 

manifestações para a criação uma ideologia capaz de nortear a ordem 

jurídica da sociedade, a ideia de um Estado Democrático de Direito. 

 Uma das grandes questões acerca do Estado Democrático de Direito 

seria a legitimação do poder estatal. Assim, torna-se imprescindível a 

construção de um amparo legal capaz de ditar o direito, reconhecer as ações 

públicas e privadas, trazer uma dinâmica procedimental capaz de firmar a 

existência dos direitos fundamentais, a Constituição. 

 Postula Jürgen Habermas sobre a legitimação do direito: 
 

É que o Direito não somente exige aceitação; não apenas 

solicita dos seus endereçados reconhecimentos de fato, mas 

também pleiteia merecer reconhecimento. Para a legitimação 

de um ordenamento estatal, constituído na forma da lei, 

requerem-se, por isso, todas as fundamentações e construções 

públicas que resgatarão esse pleito como digno de ser 

reconhecido . (2003, p. 100) 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

1988, contempla, a partir de seu preâmbulo e do art. 1º e em todo o seu 

corpo legal, o paradigma do Estado Democrático de Direito.  

 O preâmbulo traz a seguinte redação: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

 O art. 1º também faz expressa menção, ao determinar a República 

brasileira como Estado Democrático de Direito: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

I - Soberania; 
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II - Cidadania; 

III - Dignidade da pessoa humana; 

IV - Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - O pluralismo político; 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

 Neste sentido, a fim de concretizar este novo paradigma, a 

Constituição trouxe, além de outros aspectos: soberania popular 

manifestada através da democracia, isto é, eleição de representantes 

políticos; um ordenamento jurídico baseado em normas escritas que torna 

todos iguais perante a lei; reafirma a separação e autonomia dos poderes – 

legislativo, executivo e judiciário –, a cidadania, a ampliação e o 

reconhecimento dos direitos fundamentais do homem. 

 

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 1º, inc. III, 

como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, 

considerando esta como um dos princípios basilares para a construção de 

um Estado Democrático de Direito. O referido artigo determina que: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

 É difícil saber exatamente a origem das primeiras manifestações 

condizentes com a valoração do homem, tratando-o como um ser que 

possui direito individual, inalienável, imprescritível, irrenunciável, algo que 

não tem preço, como leciona Immanuel Kant: 

 

No reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. 

Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela 

qualquer outra como equivalente, mas uma coisa está acima 
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de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então tem 

ela dignidade. O direito à vida, à honra, à integridade física, à 

integridade psíquica, à privacidade , dentre outros , são 

essenciais tais, pois, sem eles, não se concretiza a dignidade 

humana. (1986, p. 77). 

 

 Neste sentido, a fim de delimitar o espaço temporal de muitos 

séculos, de forma ampla, será assinalado quatro momentos cruciais para o 

fortalecimento deste alicerce Estatal, a dignidade da pessoa humana, a 

saber: o cristianismo, o iluminismo-humanista, a obra de Immanuel Kant e 

a Segunda Guerra Mundial.  

 O cristianismo é marcado pela preocupação com o ser humano, pois 

na concepção cristã o homem é a imagem e semelhança de Deus, isto é, 

disseminava-se o sentimento de solidariedade ao próximo que está em 

situação miserável, sem condições mínimas de sobrevivência, o mínimo 

existencial.  

  A razão humana, ponto central da ideologia iluminista, foi a forma 

mais racional de distanciar a religião da existência do homem, de um 

sistema onde a igreja era a detentora dos conhecimentos e das verdades, 

isto é, valoriza-se a figura do homem como o epicentro da sociedade, que 

ficou conhecido como antropocentrismo. 

 Esta ideia do homem se colocar em primeiro plano acarreta em uma 

preocupação em garantir os direitos individuais a ele inerentes e o exercício 

democrático de poder. Consequentemente, o que ocorre é a ampliação da 

perspectiva do homem em relação à política. 

 Como preceitua Ana Paula de Barcellos (2002), em sua obra “A 

Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, Immanuel Kant, um 

axioma do mundo ocidental, é uma das figuras históricas mais expressivas 

no que diz respeito ao pensamento racional, sujeitando o direito e o Estado 

em benefício dos indivíduos. A máxima de Kant é trazida na formulação do 

imperativo categórico que, sinteticamente, coloca o homem com o fim em 

si mesmo, não podendo ser considerado como objeto ou coisa ou até 

mesmo como meio para obtenção de algo (BERNARDO, 2006). 
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 Nesta linha, segundo a autora, um dos pontos importantes de Kant, 

para a configuração da dignidade da pessoa humana, é que este sustenta a 

separação dos poderes e da potencialização do princípio da legalidade 

como forma de garantir aos homens a liberdade individual. 

 A Segunda Guerra Mundial foi um momento marcado pelo avanço 

tecnológico das grandes nações e também pela crueldade manifestada em 

diversas comunidades consideradas como impuras, principalmente, no que 

diz respeito a comunidade judia. 

 No período pós-guerra, após os extremismos do nazismo e do 

fascismo, foi enaltecida no plano internacional de direito público a real 

necessidade de consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos 

alicerces-princípios, configurando este como orientador dos ordenamentos 

jurídicos e do próprio Estado. 

 Neste contexto, foi promulgado em 1948 a Declaração Universal de 

Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual, de 

forma explícita, no preâmbulo e em seu artigo 1º, define que a dignidade é 

um direito universal intrínseco a qualidade de ser humano: 

 

Preâmbulo: Considerando que o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o 

desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram 

em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade e que o advento de um mundo em que os 

homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da 

liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 

proclamado como a mais alta aspiração do homem comum, 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam 

protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não 

seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania 

e a opressão. Considerando essencial promover o 

desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. 

Considerando que os povos das Nações Unidas 

reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos 

fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e 

na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que 

decidiram promover o progresso social e melhores condições 

de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os 

Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 

cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos 

direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância 
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desses direitos e liberdades. Considerando que uma 

compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais 

alta importância para o pleno cumprimento desse 

compromisso. Artigo I: Todas as pessoas nascem livres e 

iguais emdignidade e direitos. São dotadas de razão  e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com 

espírito de fraternidade. (ONU, 1948, grifo nosso). 

 

Esta temática foi trazida para as Constituições de vários Estados, 

como, por exemplo, Alemanha, Portugal e Espanha. No Brasil, só a partir 

da Constituição de 1988 é que o texto constitucional veio a contemplar 

explicitamente o termo dignidade da pessoa humana. 

 A partir do momento em que a dignidade da pessoa humana foi 

elevada à categoria de princípio fundamental, na Constituição Federal de 

1988, esta passa a configurar como fonte positiva de direitos essenciais ao 

homem, como enfatiza o doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é 

que a dignidade da pessoa humana, na condição de valor (e 

princípio normativo) fundamental que atrai o conteúdo de 

todos os direitos fundamentais, exige e pressupõe o 

reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas 

as dimensões (ou gerações, se assim preferirmos). Assim, sem 

que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais 

que lhes são inerentes, em verdade estar-se-á lhe negando a 

própria dignidade (2001, p. 87). 

 

 De acordo com a hermenêutica jurídica, a Carta Magna, ao instituir 

os princípios fundamentais, caracterizou-se como um sistema ausente de 

neutralidade, isto é, o interprete em geral e o Poder Público devem vincular 

sua interpretação jurídica e/ou suas decisões aos princípios constitucionais, 

pois estes são vetores do ordenamento jurídico. 

 Como se sabe, não há uma hierarquia solidificada entre os 

princípios, entretanto a dignidade da pessoa humana é considerada, pela 

doutrina dominante e pela própria Constituição, em consonância com o 

Estado Democrático de Direito, como o alicerce principal que orienta todo 

o aparato normativo vigente, uma vez que os demais advêm de uma 

consequência lógica para a valorização do indivíduo. 

 

4 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
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 O princípio da legalidade é ínsito ao Estado Democrático de Direito. 

De fato, uma das principais características do Estado de Direito é o império 

da lei, ou seja, a sujeição do Estado ao ordenamento jurídico assentado, que 

traz no seu ápice a Constituição, como Carta Política. O Estado edita as leis 

através dos representantes do Povo(Poder Legislativo) e a elas se submete, 

obrigando a si próprio o agir em conformidade com a lei. Canotilho 

demonstra como tal submissão ocorre: 

 

O Direito curva o poder, colocando-o sob o império do direito. 

Sob o ponto de vista prático, isso quer dizer que o Estado, os 

poderes locais e regionais, os órgãos, funcionários ou agentes 

dos poderes públicos devem observar, respeitar e cumprir as 

normas jurídicas em vigor, tal como o devem fazer os 

particulares. (CANOTILHO, 1999, p. 49) 

 

 A Constituição, no tocante ao princípio da legalidade, traz no art. 5º, 

inc. II, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988). Contudo, tal determinação 

abrange uma série de conceitos e expressões, corolário do princípio da 

legalidade, e que se encontram espraiadas no texto constitucional, cada uma 

com sua implicação específica. Dentre as várias expressões do princípio da 

legalidade que se pode extrair do texto constitucional, destaca Gilmar 

Mendes: 

[...]processo legislativo, devido processo legal, supremacia da 

lei, reserva de lei, anterioridade da lei, vigência da lei, 

incidência da lei, retroatividade e ultra-atividade da lei, 

repristinação da lei, lacunas da lei, legalidade administrativa, 

legalidade penal e legalidade tributária, entre outras – as 

quais, embora distintas em sua configuração formal, 

substancialmente traduzem uma só e mesma ideia, a de que a 

lei é o instrumento por excelência de conformação das 

relações sociais. (2010, p. 180, grifos do autor). 

 

 A compreensão do dispositivo constitucional citado não deve se 

operar de forma isolada e em si mesma. A sua abrangência deve levar em 

consideração o todo constitucional, pois, como destaca Gilmar Mendes, 

acima citado, as várias expressões do princípio da legalidade decorrem da 

previsão constitucional de regulamentação geral pelo Poder Legislativo na 
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legiferação de matérias genéricas indicadas no texto constitucional. Desse 

modo, a ideia que se extrai é a que somente o Poder Legislativo tem a 

competência originária para a inovação em matéria legislativa no âmbito 

jurídico-formal, o que a destacaria da competência regulamentadora 

(SILVA, 2009). 

 A determinação constitucional insculpida no art. 5º, inc. II, traz 

expressamente no seu texto que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude de lei. E quando a Constituição determina a 

existência de lei para tal limitação, ela indica inequivocamente que a 

normatização deve emanar do Poder Legislativo, como legítimo 

representante do povo, do qual emana todo o poder estatal. Celso Antônio 

Bandeira de Mello salienta: 

 

Aí [o art. 5º, inciso II da Constituição] não se diz ‘em virtude 

de’ decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejandos. 

Diz-se ‘virtude de lei’. Logo, a Administração não poderá 

proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se 

estiver previamente embasada em determinada lei que lhe 

faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. (2009, 

pág. 102-103). 

 

 Gilmar Mendes (2010, p. 180), em referência a Zagrebelsky, leciona 

que a Lei (em sentido material) tem papel fundamental na expressão de 

direitos democráticos, o que permitiria, portanto, o seu reconhecimento 

como um valor em si. 

 As implicações entre o poder de legislar e o poder regulamentar, em 

face do princípio da legalidade são expressivas. Conquanto que a 

subordinação à lei decorre da competência do Poder Legislativo para 

legislar sobre matérias indicadas pela Constituição, o poder regulamentar, 

como a própria denominação sugere, tem como escopo regulamentar a fiel 

execução da lei, poder este delegado pela Constituição ao chefe do Poder 

Executivo. Abstrai-se então que o poder regulamentador decorre da fiel 

observância da lei, não podendo, pois, inovar em matéria legislativa, 

cabendo-lhe tão somente determinar como a lei será cumprida. Como 

salienta José Afonso da Silva: 
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[...] trata-se de poder limitado. Não é poder legislativo; não 

pode, pois, criar normatividade que inove a ordem jurídica. 

Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência 

executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses 

limites importa em abuso de poder, em usurpação de 

competência, tornando-se írrito o regulamento dele 

proveniente. (2009, p. 425-426) 

 

 O poder regulamentar, portanto, encontra óbice nos limites impostos 

pelo direito positivo, nas leis emanadas pelas casas legislativas (seja a lei 

regulamentadora, seja a lei em geral) e no próprio texto constitucional, não 

possuindo vida própria. (SILVA, 2009). 

 

4.1 LEGALIDADE E RESERVA LEGAL 

 

 Como visto, o princípio da legalidade consubstancia-se no respeito e 

na submissão à lei. Entretanto, como corolário desse pressuposto, seu 

âmbito de abrangência é muito grande, alcançando extensas implicações 

que afetam direta e indiretamente todo o sistema normativo. Quando a 

Constituição atribui competências à lei (através do Poder Legislativo) de 

forma ampla e genérica, tal pode-se denominar legalidade. Contudo, certas 

matérias tratadas pelo texto constitucional têm sua delegação de forma 

específica à lei. Essa delegação estrita à lei denomina-se reserva legal. 

Crisafulli, citado por José Afonso da Silva, deslinda: 

 

Tem-se, pois, reserva de lei quando uma norma constitucional 

atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal (ou a 

atos equiparados, na interpretação firmada na praxe), 

subtraindo-a, com isso, à disciplina de outras fontes, àquelas 

subordinadas. (CRISAFULLI apud SILVA, 2009, p. 422, 

grifo do autor). 

 

 Dentre as várias classificações relativas à reserva legal, a mais 

pertinente é aquela que atine à reserva de lei de forma absoluta ou relativa. 

 A reserva legal absoluta se dá quando a Constituição reserva à lei e 

tão somente à lei a disciplina de determinada matéria, utilizando-se de 

termos como “a lei regulará”, “a lei disporá”, “a lei complementar 
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organizará”, “a lei criará”, “a lei poderá definir”, “definidos em lei”, dentre 

outros (SILVA, 2009). 

 Quanto à reserva legal relativa, esta ocorrerá quando o texto 

constitucional determina matéria que poderá ser determinada em fonte 

diversa da lei, conquanto que esta estabeleça os limites para que aquela se 

constitua validamente. Para tanto, expressões do tipo “nos termos da lei”, 

“no prazo da lei”, “com base na lei”, “segundo os critérios da lei” são 

empregados pela Constituição (SILVA, 2009). 

Como já citado por José Afonso da Silva, quando a Constituição faz 

referência à lei, esta se faz no sentido formal, na atuação do Congresso 

Nacional no exercício de sua função legislativa, o que nos remete às 

diferenças entre poder de legislar e poder regulamentar. 

 

4.2 RESERVA LEGAL E A RESTRIÇÃO AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 Como já tratado anteriormente, os princípios e garantias 

fundamentais (sem adentrar nas discussões sobre a diferenciação entre 

direito e garantia72) são o sustentáculo do Estado Democrático de Direito. 

Com efeito, perfaz-se na proteção do cidadão, proteção esta à qual o Estado 

se submete, com o fito de garantir a dignidade da pessoa humana. Contudo, 

tais direitos podem sofrer limitações, advindas do próprio texto 

constitucional ou da delegação constitucional à lei para tal. A própria 

Constituição demonstra de forma clara e inequívoca a possibilidade de 

restrição às liberdades individuais73. A Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789 também estabelece várias restrições aos direitos 

fundamentais, notadamente no seu art. 4º: 

 

 
72 Para maiores explanações sobre este assunto, ver Luís Roberto Barroso e Gilmar 

Mendes. 

73 Art. 5º [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; [...] (BRASIL, 1988). 
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A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não 

prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de 

cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos 

outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. 

Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 

 

 Como salienta Gilmar Mendes: 

 

Os direitos individuais enquanto direitos de hierarquia 

constitucional somente podem ser limitados por expressa 

disposição constitucional (restrição imediata) ou mediante lei 

ordinária promulgada com fundamento imediato na própria 

Constituição (restrição mediata). (2010, p. 336, grifo do 

autor). 

 

 A limitação aos direitos fundamentais, portanto, deve-se restringir 

àquelas hipóteses em que a própria Constituição assim o prevê, de forma 

expressa, ou naquelas em que o delega à lei (em sentido formal). O poder 

regulamentador não tem a legitimidade e a competência constitucional para 

assim proceder, ficando sua matéria restrita à reserva legal. 

 Canotilho, tratando dessa limitação aos direitos fundamentais, 

estabelece as limitações advindas diretamente do texto constitucional como 

restrições constitucionais expressas e aquelas em que a Constituição 

autoriza a lei de reserva de lei restritiva. (1999, p. 602). Dentre as 

restrições advindas de lei (restrições constitucionais indiretas), Gilmar 

Mendes (2010) as diferencia entre reserva legal simples e reserva legal 

qualificada. Na sua definição: 

 

No primeiro caso [reserva legal simples], limita-se o 

constituinte a autorizar a intervenção legislativa sem fazer 

qualquer exigência quanto ao conteúdo ou à finalidade da lei; 

na segunda hipótese [reserva legal qualificada], eventual 

restrição deve-se fazer tendo em vista a persecução de 

determinado objetivo ou o atendimento de determinado 

requisito expressamente definido na Constituição. (2010, p. 

340). 

 

 Na reserva legal simples, o legislador constituinte utiliza-se de 

fórmulas do tipo“na forma da lei”, “nos termos da lei”, “salvo nas hipóteses 

previstas em lei”, “assim definida em lei”. Quanto à reserva legal 

qualificada, esta ocorrerá quando o texto constitucional não se limita tão 
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somente a delegar a restrição à lei, mas estabelece condições especiais, os 

escopos a serem atingidos ou os meios para sua utilização. 

 

5 RECEPÇÃO E REVOGAÇÃO DE NORMAS PELA NOVEL 

CONSTITUIÇÃO 

 

5.1 O FENÔMENO DA RECEPÇÃO 

 

 Uma Constituição, quando promulgada, fruto do Poder Constituinte 

originário inova na ordem jurídica. Ou seja, a nova Constituição cria um 

novo fundamento de validade para o sistema normativo. Conclui-se então 

que uma nova ordem constitucional rompe com a ordem constitucional 

anterior, dando início a outra. 

 A nova Constituição se depara com uma ordem jurídica 

preexistente, constituída de leis e atos normativos editados na vigência da 

Constituição revogada. Entretanto, as leis anteriores têm como fundamento 

de validade a Constituição revogada e, em tese, seriam incompatíveis com 

a nova ordem jurídica imposta. Contudo, sua invalidação pela nova ordem 

criaria um vácuo normativo que inviabilizaria a continuidade da ordem 

jurídica, visto que seria necessário ao legislador infraconstitucional 

normatizar todo o conteúdo necessário para a manutenção do status quo, o 

que se tornaria uma tarefa hercúlea e de difícil consecução. 

 Para que haja um equilíbrio, opera-se o que os doutrinadores 

chamam de recepção. Esta se caracterizaria pelo acolhimento das normas 

antecedentes, constituindo-se em verdadeira revalidação, pois que elas 

tinham fundamento de validade na Constituição anterior. A novel 

Constituição acolhe a normatização anterior, conferindo a ela novo 

fundamento de validade.  

Tal entendimento foi estabelecido por Hans Kelsen, conforme 

assevera Gilmar Mendes: 

 

Kelsen sustenta que as leis anteriores, no seu conteúdo 

afinadas com a nova Carta, persistem vigentes, só que por 

fundamento novo. A força atual desses diplomas não advém 
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da Constituição passada, mas da coerência que os seus 

dispositivos guardam com o novo diploma constitucional. Daí 

Kelsen dizer que “apenas o conteúdo dessas normas 

permanece o mesmo, não o fundamento de sua validade”. 

(2010, p. 237). 

 

 Tal se dá em decorrência direta do princípio da continuidade da 

ordem jurídica74. A nova Constituição não implica no rompimento absoluto 

e total com a ordem jurídica anterior, com o intuito de manter a coesão 

normativa. (BARROSO, 2006). 

 Hans Kelsen, a respeito da recepção, considera que: 

 

Uma grande parte das leis promulgadas sob a antiga 

Constituição permanece, como costuma dizer-se, em vigor. 

No entanto, esta expressão não é acertada. Se estas leis devem 

ser consideradas como estando em vigor sob a nova 

Constituição, isto somente é possível porque foram postas em 

vigor sobre a nova Constituição, expressa ou implicitamente 

[...]. O que existe, não é uma criação de Direito inteiramente 

nova, mas recepção de normas de uma ordem jurídica por 

outra. (KELSEN apud BARROSO, 2006, p. 69). 

 

 Considerando estes aspectos, o que importa na recepção é que a lei 

ou ato normativo recepcionado não seja incompatível materialmente (em 

relação ao seu conteúdo), com a nova Constituição. Assim sendo, não se 

levará em consideração os aspectos formais da norma recepcionada (pois a 

sua forma importaria ao tempo em que foi promulgada). Logo, um decreto 

vigente na Constituição pode se revestir de caráter de lei formal, se o seu 

conteúdo é compatível com a nova Carta e se a mesma reserva à lei a 

regulamentação de tal matéria75. 

 

 
74 Segundo Luís Roberto Barroso, tal princípio “[...] de superlativo valor pragmático, 

procura preservar a vigência e eficácia da legislação que vigorava anteriormente ao 

advento da nova Constituição. As Constituições de 1891 e 1934 positivaram a regra da 

continuidade da ordem jurídica, embora o princípio pudesse prescindir de textoexpresso. 

As demais Cartas brasileiras não o reproduziram, mas jamais se questionou a sua 

permanência em nosso sistema”. (2006, p. 68). 

75 Um exemplo simples seria o Código Tributário Nacional. Promulgado como lei 

ordinária quando da vigência da Constituição de 1967. Com a promulgação da 

Constituição de 1988, tal lei foi recepcionada com o status de lei complementar, visto que 

o seu conteúdo tinha determinação constitucional expressa de regulamentação por lei 

complementar. 
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5.2 A REVOGAÇÃO DAS NORMAS ANTERIORES À NOVA 

CARTA 

 

 Para que haja a recepção das normas pela nova Constituição, um 

requisito essencial é a compatibilidade material com esta. Não havendo esta 

compatibilidade, tal norma não continuará em vigor. 

 Existe uma discussão entre os doutrinadores com respeito a este 

fenômeno. A parte majoritária da doutrina considera que tais normas 

incompatíveis foram revogadas pela nova Constituição. Outros, em menor 

número, consideram a possibilidade de inconstitucionalidade superveniente 

(MENDES, 2010). A primeira corrente afirma que a nova Carta revoga as 

normas que lhe são incompatíveis quanto ao conteúdo. Ou seja, a norma é 

incompatível desde então, não chegando sequer a viger no novo 

ordenamento, deixando simplesmente de existir. 

 A segunda corrente afirma que a nova Constituição recepcionaria 

todas as normas e que o seu afastamento posterior somente se daria por 

nova lei que a revogasse. Tal afirmação se sustenta no brocado lex 

posterior derogat priori76. 

 Ou seja, a nova Constituição não teria o condão de afastar as 

referidas normas, por estar em um plano de validade superior àquelas. 

Assim sendo, a incompatibilidade é de natureza hierárquica, que seria 

resolvido no plano da validade da norma (BARROSO, 2006). O caso, 

portanto, seria se inconstitucionalidade superveniente, onde se declararia a 

norma incompatível com a ordem constitucional. 

 Contudo, a doutrina e jurisprudência nacionais têm consagrado a 

primeira corrente. Materialmente, tais diferenciações não têm tanta 

implicação prática, pois o resultado final é o mesmo, qual seja, a 

 
76 A expressão latina lex posterior derogat priori significa “a lei posterior revoga a lei 

anterior”. 
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inaplicabilidade da norma anterior incompatível. O reflexo desta distinção 

seria sentido no plano processual, que não é objeto deste trabalho77. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É indiscutível a importância do princípio da legalidade face o 

período democrático, pautado na efetivação dos dispostos constitucionais.  

Em um Estado Democrático de Direito não se pode afastar das 

premissas legais sob pena reduzir a legitimidade das decisões em qualquer 

esfera de poder. 

Tratando-se de direitos fundamentais não se pode se desvencilhar 

do fundamento da República previsto no art. 1, III, da Carta Magna de 

1988, isto é, do principio da dignidade da pessoa humana. 

Tanto na seara individual quanto coletiva o princípio da legalidade, 

seja em sentido amplo ou sentido restrito (reserva legal) condiciona a 

atuação do operador do direito como forma de proporcionar mais segurança 

jurídica nas atividades desenvolvidas. 

O advento de normas, em obediência ao devido processo legislativo 

previsto a partir do art. 59 da Constituição Federal de 1988, deve ter como 

parâmetro a Constituição vigente como vetor de validade.  

As normas anteriores ao parâmetro não são automaticamente 

revogadas com  surgimento de uma nova norma constitucional desde que 

atendam materialmente o estabelecido pelo novo fundamento de validade 

do ordenamento jurídico. Este fenômeno da recepção decorre do princípio 

da continuidade da ordem jurídica. 

Por fim, é possível concluir a fundamental importância do princípio 

da legalidade sob o viés do Estado Democrático de Direito em que somente 

é possível garantir os direitos fundamentais se há obediência ao previsto na 

Carta Maior. 

 
77 Para explanações mais detalhadas sobre o tema, consultar  a obra Interpretação e 

Aplicação da Constituição de Luís Roberto Barroso. 
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CAPÍTULO VI 

________________________________________________________________________ 

BIOÉTICA, BIODIREITO, TEORIA 
DO DISCURSO E RAZÃO 

PRÁTICA-COMUNICATIVA 
 

 

 

Gualter de Souza Andrade Júnior78 

Lívia Rosa Franco Ferreira79 

 

 

Resumo O presente trabalho tem por objetivo geral verificar o sentido de 

linguagem das proposições normativas Bioética e Biodireito e se a Teoria 

do Discurso habermasiana é suficiente para se operacionalizar a resolução 

dos problemas acerca daqueles ramos da Cultura, tendo em vista a natureza 

da razão e a normatividade dos direitos humanos, tendo em vista a 

problemática se o indivíduo, por si, seria capaz definir universalmente o 

que é valioso e devido ou mesmo se a igualdade e liberdade procedimentais 

do princípio do discurso seriam capazes de expor por si, no mundo da vida, 

o que é devido como direito humano no âmbito da Bioética. O trabalho tem 

como objetivos específicos: (i) estudar as concepções de Bioética e de 

Biodireito; (iii) discorrer sobre os conceitos de Ética, Moral e Direito como 

também a respeito da Teoria do Discurso habermasiana; (iv) estudar a ideia 

de cultura, de linguagem e de razão prática comunicativa. Concluiu-se que 

nem a Filosofia da Consciência e tão pouco a Filosofia da Linguagem são 

 
78 Doutor, mestre e graduado em Direito pela PUC Minas, professor adjunto da Faculdade 

Mineira de Direito da PUC Minas nas Unidades Educacionais Barreiro e Praça da 

Liberdade, e docente na Pós-Graduação em Direito Educacional da Nova Faculdade em 

Contagem. Membro da Comissão de Direito Educacional da OAB/MG e da Associação 

Mineira de Professores de Direito Civil (AMPDIC). Responsável pelos grupos de pesquisa 

(CNPQ) Precedentes e Ética Constitucional (PEC); Ética e Direito (GPED). Sócio da 

Andrade, Leal & Moreira Sociedade de Advogados. 

79 Mestre em Teoria do Direito pela PUCMINAS. Membro do grupo de pesquisa (CNPQ) 

Precedentes e Ética Constitucional (PEC). 
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sínteses dialéticas-dialógicas capazes de, por si, resolver o problema sobre 

a fundamentação racional correta a respeito das questões de Biodireito. Em 

síntese, inferiu-se que: (i) o uso de argumentos da Bioética é fundamental 

na produção do Biodireito (entendido enquanto conjunto de normas 

positivas que trata das questões referentes à vida humana); (ii) o Biodireito 

deve ser  fundamentado discursivamente na Bioética e nos demais 

argumentos do mundo da vida levados ao discurso; (iii) deve-se aplicar às 

questões de conflito biojurídicas o princípio do discurso de Habermas, mas 

à luz da razão prática-comunicativa, (iv) não se pode afastar que a razão 

bioética e biojurídica é moral-dialética-dialógica. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Biodireito; Teoria Discursiva; Razão 

Prática-Comunicativa. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem por objetivo geral verificar o sentido de 

linguagem das proposições normativa Bioética e Biodireito e se a Teoria do 

Discurso habermasiana é suficiente para se operacionalizar a resolução dos 

problemas acerca daqueles ramos da Cultura, tendo em vista a natureza da 

razão e a normatividade dos direitos humanos, tendo em vista a 

problemática se o indivíduo, por si, seria capaz definir universalmente o 

que é valioso e devido ou mesmo se a igualdade e liberdade procedimentais 

do princípio do discurso seriam capazes de expor por si, no mundo da vida, 

o que é devido como direito humano no âmbito da Bioética. 

Para se efetuar o objetivo geral acima, erigiram-se os seguintes 

objetivos específicos: (i) estudar as concepções de Bioética e de Biodireito; 

(iii) discorrer sobre os conceitos de Ética, Moral e Direito como também a 

respeito da Teoria do Discurso habermasiana; (iv) estudar a ideia de 

cultura, de linguagem e de razão prática comunicativa. 

Ao final, pretende-se demonstrar a hipótese que nem a Filosofia da 

Consciência e tão pouco a Filosofia da Linguagem são sínteses dialéticas-

dialógicas capazes de, por si, resolver o problema sobre a fundamentação 

racional correta a respeito das questões conflituais de Biodireito. 
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2. DA BIOÉTICA AO BIODIREITO: DIFERENÇAS E PONTOS EM 

COMUM  

 

Neste artigo, o Biodireito foi considerado como conceito distinto da 

Bioética, mas a esta relacionado, visando a conciliar os princípios do 

ordenamento jurídico que garantem aos seres humanos o respeito a 

dignidade e possibilitar que todos tenham acesso aos benefícios oferecidos 

pelas tecnologias que melhorem as condições de vida e de saúde.  

O neologismo Bioético foi formado a partir da união de bio e ética, 

ambos de origem grega. Bios significa vida, enquanto ethos é o termo grego 

do qual a ética é derivada. 

A sua autoria gera polêmicas, acreditava-se que sua criação teria 

sido no início da década de 1970, mas, em 1997, o Professor alemão Rolf 

Lother mencionou em uma conferência, em Tübingen, que Paul Max Fritz 

Jahr foi o vedadeiro precursor do conceito, tendo utilizado o termo “Bio-

Ethik”, em 1927, no seu artigo Bio-Ethics: A Review of the Ethical 

Relationships of Humans to Animals and Plantas (Bioética: uma revisão do 

relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas). Neste 

trabalho, Fritz Jahr defendeu a necessidade de se respeitar todos os seres 

vivos, ele enxergava a Ética não somente a sua frente, mas ao seu redor. 

(PESSINI, 2013, p. 9- 16)  

A proposição de linguagem Bioética foi utilizada pelo biólogo e 

oncologista, Van Rensselaer Potter, pesquisador e professor no laboratório 

McArdle da Universidade de Winsconsin nos Estados Unidos, no artigo 

Bioética: Ciência da Sobrevivência (Bioethics: the Science of Survival) e se 

popularizou em 1971 com a publicação do seu livro Bioética: a ponte para 

o futuro (Bioéthics: Bridge to the Future), que apareceu na mídia pela 

primeira vez em 19 de abril de 1971, no artigo publicado na revista Time 

intitulado Man into superman: the promise and peril of the new genetics, 

no qual o livro de Potter foi citado. A dedicatória desse livro foi feita a 

Aldo Leopold, professor da mesma instituição, pioneiro na pesquisa da 
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ética ecológica.  

A proposta de Potter neste momento de seu trabalho era considerar 

a Bioética: a “ciência da sobrevivência humana”; “a ponte entre a ciência e 

as humanidades”; como forma de enfatizar “os dois componentes mais 

importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão 

desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos”. 

Assim, a Bioética, diante das ameaças à vida humana e ao meio ambiente, 

seria uma ponte entre o conhecimento científico e a preservação da vida no 

nosso planeta, entre as ciências biológicas e a ética.  

André Hellegers, obstetra holandês, da Universidade de 

Georgetown, fundou o Instituto Joseph e Rose Kennedy para o Estudo da 

Reprodução Humana e da Bioética (Joseph and Rose Kennedy Institute for 

the Study of Human Reproduction and Bioethics). Posteriormente, o termo 

Bioética foi retirado do nome deste instituto, cuja denominação atual é 

Instituto Kennedy de Ética (Kennedy Institute of Ethics) e cuja criação vem 

sendo considerada de extrema importância para a expansão da Bioética, 

pois foi o primeiro Centro Nacional de Pesquisa sobre Bioética como 

também o primeiro programa de pós-graduação em Bioética do mundo 

sobre esse tema.  

A abordagem da Bioética proposta por Hellegers foi muito diferente 

da de Potter. Aquele abandonou o viés ambiental deste, tendo restringido a 

Bioética à ética aplicada ao âmbito da Medicina e das Ciências Biológicas. 

Para Hellegers, o termo deveria ser utilizado apenas para se referir à ética 

da vida humana. Sua principal preocupação diante do avanço das Ciências 

Biológicas é com o ser humano e ao que ele se relaciona.  

Assim, pode-se afirmar que há problemas de Macrobioética, com 

inspiração na perspectiva de Potter; de outro, problemas de Microbioética 

ou Bioética clínica, baseada na visão de Hellegers, que influenciou as 

definições expostas a seguir.  

Para a Bioética, principalmente para a Microbioética que possui o 

homem como objeto material, o ser humano é simultaneamente seu sujeito 
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e objeto de seu estudo. Baseando-se no fato de que o homem sofre as 

consequências das ações que realiza sobre si mesmo e sobre o meio 

ambiente, a Bioética propõe uma reflexão sobre o comportamento, ou 

levando-se em conta que comportamento é efeito da biologia e que a 

atitude implica eficácia da volição, como leciona Habermas (2003, a, b), 

sobre a atitude humana por meio de debates, argumentações e contra-

argumentações, abrindo espaço para discussões e críticas construtivas. Um 

dos seus interesses é acompanhar o progresso biotecnológico de perto, 

procurando entender seu objetivo e objeto, para refletir a respeito dos riscos 

e benefícios que este poderá desencadear.  

Já o Biodireito é, por um lado, um conjunto de proposições 

normativas stricto sensu, de normas positivas e, por outro lado, um ramo da 

ciência do Direito que estuda não só essas normas e sua adequada 

interpretação, mas também sua relação com os princípios da Bioética. 

Portanto, o Biodireito tem uma dimensão teórica, mas que se volta para a 

aplicação conforme a razão prática-comunicativa, como toda disciplina 

jurídica, porque Ciência do Direito tem uma função decisória, a saber, 

oferecer subsídios para a solução de casos em que se faz necessária uma 

intervenção jurídica.  

O Biodireito é, pois, um conjunto de normas jurídicas e uma parte 

da Ciência do Direito cuja função é regulamentar as condutas, o agir que 

têm a ver com as questões Bioéticas; aquele é um importante instrumento 

de proposições de linguagem de preservação dos direitos fundamentais, no 

complexo contexto atual no qual é imprescindível o acompanhamento do 

processo técnico-científico, almejando a proteção e o bem-estar do ser 

humano.  

Portanto, o Biodireito é um ramo do Direito que tem como objetivo 

instrumentalizar mediação e controlar os desenvolvimentos biomédicos e 

biotecnológicos, ou seja, regulamentar, solucionar os seus conflitos e 

questões vinculadas às pesquisas que se relacionam direta ou indiretamente 

com a existência humana de forma coerente com o ordenamento jurídico.  
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Com ele é possível estabelecer uma forma de controle jurídico, 

capaz de coagir aquele que ultrapassar o limite imposto ao mundo 

científico, pois apesar de a Bioética possuir princípios próprios, o 

Biodireito, além de levá-los em conta, possui os princípios constitucionais 

reguladores do ordenamento jurídico vigente. Portanto, os princípios 

constitucionais, juntamente com os princípios da Bioética, constituem o 

cerne estrutural do Biodireito. (MOREIRA, 2007, p.123).  

A Bioética, por um lado, tem uma vertente teórica, desenvolvendo 

argumentos racionais, que fundamentam os princípios envolvidos. Por 

outro, apresenta um aspecto voltado à aplicação, traçando recomendações 

para a solução dos problemas. (FREIRE DE SÁ; TORQUATO, 2009, p. 

24). A sua principiologia se aproxima mais dos valores, são comandos 

abertos, não tendo a imperatividade do Biodireito. Por isso, a solução de 

problemas jurídicos tem o seu lugar no Direito. (FREIRE DE SÁ; 

TORQUATO, 2009, p. 25).  

A Bioética e o Biodireito não se confundem, mas se relacionam na 

medida em que ambos possuem a vida humana e seus desdobramentos 

como objetos.  

 

3. BIOÉTICA E BIODIREITO: A PARTIR DA TEORIA DO 

DISCURSO  

 

Na tradição ocidental, Lima Vaz ressalta que a ética é uma 

expressão cultural, pelo fato de o saber ser uma das formas de expressão da 

cultura. Essa mostra toda uma face voltada para o dever-ser do indivíduo e 

não apenas para a continuação do seu ser: nela, o indivíduo encontra, além 

do sistema técnico que assegura sua sobrevivência, o sistema normativo 

que lhe impõe sua auto-realização. Assim, a cultura é inseparável do ethos 

(LIMA VAZ, 1993, p. 41).  

Claúdia Toledo e Luiz Moreira afirmam que a ética tem por objeto 

o ethos enquanto realidade normativa histórico-social, que se manifesta na 

praxis social e individual, sempre orientada pelos valores nele presente. A 
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busca de seu elemento universal é necessária para a ciência, pois esta tem 

como objeto o que é uno, permanente, idêntico na pluralidade. Assim, a 

ética deve identificar os invariantes ônticos das culturas e organizá-los em 

um discurso lógico. A tarefa da ética é encontrar no ethos o que possui de 

universal, que é a razão prática estruturada para o Bem. (LIMA VAZ, 

2000).  

A Ética muitas vezes é confundida com a Moral, pois mos (mores) é 

o correspondente latino do termo grego ethos. Assim, nos países de língua 

latina os dois termos podem significar tanto costume quanto hábito. García 

Máynez, por exemplo, afirma que ambas têm etimologicamente o 

significado: “teoria dos costumes”. (GÁRCIA MÁYNES, 1990, p. 11).  

A Ética possui um caráter filosófico que, segundo Lima Vaz, 

necessita de uma metafísica para sua justificação e legitimação: o 

reconhecimento explícito da natureza filosófica das categorias que 

permitem pensar os fundamentos racionais do agir segundo o ethos e da sua 

vinculação com uma concepção filosófica do homem – Antropologia 

Filosófica – e com uma ciência do ser – uma Metafísica – é estabelecido, 

pois, como ponto de partida metodológico e epistemológico dessa 

Introdução à Ética. (LIMA VAZ, 1999, p. 28).  

Ética, para Vaz (2000), pode ser compreendida, portanto, como a 

ciência do ethos; para Miguel, Reale (1999) aquela é o conjunto universo 

que abrange Direito, Moral e Regras de Etiqueta; e Ronald Dworkin 

(ANDRADE JÚNIOR, CRISTO, 2015) defende que são normas 

princiológicas de conteúdo moral que conferem integridade ao Direito. Já 

em sua obra “Justiça para Ouriços”, Dworkin (2012, p. 199) esclarece que 

utiliza “[…] os termos <<ético>> e <<moral>> de maneira que pode ser 

considera especial. Os padrões morais prescrevem como devemos tratar os 

outros; os padrões éticos dizem como nós próprios devemos viver.”  

Para Vaz (2000), quando o indivíduo torna-se ser virtuoso 

habitualmente, ser-ético, o significado de sua experiência transmite-se ao 

ethos num processo elíptico autorreferencial (dialético-dialógico, pode-se 
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inferir do pensamento do autor que, data venia, não é apenas hegeliano da 

Filosofia da Consciência, pois Vaz é muito conhecedor da Filosofia da 

Linguagem Analítica e Existencial, como se pode constatar em suas obras).  

Portanto, se a Ética estuda as normas que regulamentam a ação do 

sujeito, é preciso conhecê-lo e estabelecer em que sede o ser será estudado. 

Em relação ao caráter normativo, Travessoni Gomes Trivisonno ensina que 

dizer que a Ética é uma ciência normativa não significa que seu objeto de 

estudo seja apenas um conjunto de normas, mas também a ação particular 

realizada de acordo com essas normas, o hábito (costume) de agir de 

acordo com essas normas e a possessão estável desse hábito (héxis) de agir 

com essas normas.  

Os objetos de estudo da Ética se relacionam ao estudo das normas 

de conduta, por dependerem do conceito de ethos no sentido objetivo, isto 

é, da lei no seu sentido amplo, norma abstrata, que descreve o mundo como 

ele deve ser. (TRAVESSONI GOMES, 2002, p. 26-27).  

Para García Máynez, a Ética como um dos ramos da Filosofia geral 

tem como objeto a moralidade positiva. Por conseguinte, a Ética aparece 

divida em dois setores: o problema do dever e o do valor. Entre ambos 

existe uma correspondência já que a pergunta “O que devemos fazer?” 

depende logicamente da resposta que se dá à interrogação “O que é valioso 

na vida?”.  

Na história ocidental, de acordo com a divisão proposta por García 

Máynez, o pensamento ético possui quatro formas fundamentais, a saber: 

Ética empirista, Ética de bens, Ética formal e Ética dos valores (GÁRCIA 

MÁYNES, 1990, p. 13). Mas, deve-se chamar atenção para o fato de que 

García Máynez produziu a primeira edição de seu livro em 1944, época em 

que ainda não havia se desenvolvido a Ética do Discurso, que será então 

incluída nessa divisão.  

Assim, deve-se incluir a Ética do Discurso como forma fundamental 

do pensamento comunicativo, e considerar que à luz do Paradigma do 

Estado Democrático de Direito, ela contribui para o bem-estar do homem, 
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pois respeita os homens em sua totalidade, consagrando a liberdade, a 

igualdade de todos e o respeito à diferença, não se perdendo de vista que a 

razão é prática-comunicativa.  

O Estado Democrático de Direito se distingue dos demais modos de 

organização estatal moderno por ser uma forma de vida adequada à 

sobrevivência de uma sociedade pluralista, ao reconhecer como constitutiva 

da democracia contemporânea o fenômeno do pluralismo e do 

multiculturalismo (GALUPPO, 2002, p. 20-21). Por esse motivo, no Estado 

Democrático de Direito não se pode eliminar qualquer projeto ou qualquer 

valor, devendo ser reconhecidos todos os projetos de vida, inclusive os 

minoritários.  

Nesse paradigma, por meio do resgate discursivo, intelectivo 

prático-comunicativo, fundamentado na racionalidade moral-dialética dos 

processos decisórios, a Bioética e o Biodireito podem ser adequados à 

afirmação de direitos humanos. Destate acredita-se que os novos temas 

jurídicos de problematização do mundo da vida que surgem das descobertas 

da Biomedicina e da Biogenética e os conflitos bioéticos deles provenientes 

podem ser solucionados.  

Para Pessini, a Bioética é aprimorada pelo diálogo com as diferentes 

tradições de pensamento, refletindo a diversidade da esfera pública. Tal 

diálogo exige um conjunto de virtudes em relação a um discurso global tais 

como, o respeito mútuo, civilidade, tolerância e abertura para mudar a 

partir da clarificação dos fatos empíricos e persuasão dos outros. A visão de 

que somente uma voz é válida (monismo) elimina o diálogo, inibe a 

participação e compromete o avanço conceitual. (PESSINI, 2005, p. 317-

318).  

A Bioética e o Biodireito, tendo em vista o que se disse acima, 

podem orientar e limitar as pesquisas e práticas relacionadas à saúde e vida 

humanas, consagrando a liberdade, a igualdade de todos e o respeito à 

diferença. Esta compreensão no marco do Estado Democrático de Direito 

assinala a contingência da vida humana, bem como a possibilidade e a 
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necessidade de escolher entre caminhos distintos nas sociedades plurais 

modernas. A abertura para uma maior participação da sociedade civil, por 

via da interação comunicativa na esfera pública, alcança os problemas 

gerados pelos avanços biotecnológicos, a responsabilidade com as gerações 

futuras e a justiça entre gerações.  

Nas atuais sociedades modernas e complexas, não existe apenas 

uma concepção de vida boa. A resposta para problemas que envolvam o ser 

humano, no contexto bio, pode ser diferente em cada sociedade de acordo 

com sua concepção de vida boa. O discurso poderá possibilitar o encontro 

de respostas racionalmente aceitas para os eventuais questionamentos, à luz 

da clareza que a razão é prática-comunicativa.  

Diante da incerteza e do dissenso que pode surgir, o Direito 

(Biodireito) como integrador social deve regulamentar essas questões, de 

forma discursiva prática-dialética-dialógica, seja para, em alguns casos, 

impor padrões mínimos de conduta, seja para, em outros casos, assegurar a 

autonomia da vontade, que se poderia ser substituída pela ideia de 

autoridade comunicativa, tendo em vista que este conceito, como leciona 

Andrade Júnior (2010), é o adequado para se substituir corretamente a ideia 

de autonomia da vontade e de autonomia privada, na perspectiva do Estado 

de Direito Democrático.  

A Teoria do Discurso de Jurgen Habermas é adequada ao momento 

atual, desde que num contexto racional prático-comunicativo, porque é 

democrática, neutra, baseada na racionalidade comunicativa, que integra a 

faculdade intuitiva da razão ser prática-comunicativa, consagrando a 

igualdade de todos, porém se tendo ciência que há um bem universal a ser 

atingido como meta da humanidade, pois a linguagem não é vazia 

axiologicamente e deontologicamente no que diz respeito aos seus 

princípios estruturantes. Habermas pode ser considerado um dos maiores 

sociólogos, filósofos, jurídista e pensadores vivo. Ele iniciou seu trabalho 

no início da década de 60 e, ainda hoje, está em plena atividade.  

A partir de 1992, com a publicação de Direito e Democracia entre 
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Facticidade e Validade, Habermas relaciona cooriginariamente o Direito e 

a Moral. Nesse sentido, o Direito não pode ser justificado apenas na 

política legislativa ou na jurisdição, pois passa a ser fundamentado em um 

Princípio do Discurso que é neutro e cooriginário em relação ao princípio 

moral e isso é consentâneo do fato da razão ser prática e comunicativa, daí 

ser evidente Habermas ter se ocupado do componente dialógico da 

intelecção. 

Na obra Direito e Democracia, a fundamentação do Direito é feita 

por meio do Princípio do Discurso (PD), e a legitimidade procedimental é 

neutra. Habermas estabelece algumas regras para o Discurso alcançar a 

verdade, propondo inclusive uma situação ideal de Discurso, que está 

submetida às seguintes condições: todas as pessoas interessadas podem 

participar, com tempo ilimitado, sem ausência de coação, com 

conhecimento de causa e comprometimento com a melhor solução. 

(HABERMAS, 1997, p.138- 142). 

Há várias críticas dirigidas à situação ideal. Habermas, defendendo-

a, afirma que ela não tem necessariamente que acontecer, pois é um ideal 

que devemos buscar e efetivar na máxima medida possível. Portanto, é 

possível considerar que a dimensão ideal é intersubjetiva, que através dela 

o melhor argumento convence as pessoas. 

Não se pode confundir o consenso fático com o consenso 

discursivo. Habermas defende que, em uma situação ideal, com liberdade e 

igualdade, não seriam acordadas decisões arbitrárias, pois o Discurso é 

imparcial, ou seja, a fundamentação do Direito não se dá mais pela Moral, e 

sua validade é procedimental. 

Conforme salienta Travessoni Gomes, Habermas adota um conceito 

procedimental de legitimidade, que é fundada em uma base racional, ligada 

à ideia de imparcialidade. (TRAVESSONI GOMES, 2002, p. 98).  

A partir da análise da tensão inerente à linguagem, Habermas 

defende a neutralidade do Direito em relação à Moral. Portanto, o papel do 

Direito passa a ser o de médium de integração social, cuja fundamentação é 
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discursiva. Apesar de o Direito não ser mais fundamentado na Moral 

segundo Habermas, os argumentos morais continuam válidos, admitindo-

se, assim, o conteúdo Moral no Direito. (HABERMAS, 1997, p.10).  

Na Teoria Discursiva, o Direito e a Moral são considerados dois 

tipos diferentes de normas de ação, que se diferem da eticidade tradicional. 

Habermas passa a considerá-las cooriginárias, porque ambas passam a ser 

vistas como derivadas do mesmo princípio, o Princípio do Discurso. 

Alguns filósofos, como Lilian Simone Godoy Fonseca, denominam essa 

nova fundamentação do Direito em Habermas de “reconstrução do 

Direito”:  

Como se sabe, no contexto habermasiano, a palavra “reconstrução” 

possui um sentido bastante peculiar. Trata-se do procedimento mediante o 

qual é possível explicitar algo conhecido ou sabido apenas implicitamente. 

Em outras palavras, trata-se de transformar um know how em um know that 

(FONSECA, 2000, p. 196).  

Travessoni Gomes (2008) considera que o fundamento de validade 

do Direito foi alterado ao longo dos tempos. Em um primeiro momento, 

durante o jusnaturalismo, cujo caráter era dogmático e absolutista, tinha 

caráter material. Com isso, a validade do Direito positivo vinha da sua 

concordância com o Direito natural. 

Em outras palavras, decorria da concordância do conteúdo dos 

direitos positivo e natural, cabíveis apenas em sociedades de moral 

homogênea. O Direito natural começou a perder sua força após a revolução 

francesa, dando lugar ao Legalismo do século XIX e, posteriormente, ao 

Positivismo do século XX.  

Segundo a interpretação formalista (legalista) da escola da Exegese, 

a Lei era cultuada, e a separação dos poderes rígida. Com isso, o legislador 

fazia a lei, enquanto o juiz a aplicava de maneira mecânica. Portanto, 

acreditava-se que haveria apenas uma única solução de acordo com o 

código. A aplicação do Direito era feita a partir da interpretação lógico-

dedutiva por meio de um silogismo no qual estão pressupostas uma 
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premissa maior e uma premissa menor, conforme ensina Travessoni Gomes 

(2008). 

No século XX, o Positivismo jurídico atacou o jusnaturalismo, 

passando o fundamento de validade a ser formal. Os positivistas constaram 

que justiça é um valor subjetivo, bem como que moral é relativa. Dizer que 

a validade do direito é formal implica considerar que não precisaria ser 

justo para ser direito. (GOMES, 2008).  

Hart e Kelsen, por exemplo, combateram a ideia de que uma norma 

aplicada a um caso concreto ofereceria apenas uma solução. Hart propôs a 

regra de reconhecimento, a partir da qual a textura aberta do Direito não 

permite a dedução de apenas uma solução para um caso concreto que é 

julgado à luz de uma norma, enquanto Kelsen propõe a sua norma 

fundamental. (Travessoni Gomes, 2008, p. 295- 310). 

Deve-se chamar atenção para a defesa de Travessoni Gomes, para 

quem é errado dizer que os positivistas pregavam o legalismo e, ainda, a 

superioridade da lei frente à constituição, pois quem criou o conceito de 

controle de constitucionalidade da lei foi Kelsen. Para Travessoni Gomes, 

os positivistas negaram o legalismo, a ideia da interpretação mecânica, e 

defenderam que normas gerais aplicadas a casos concretos não geram 

apenas uma solução deduzida de forma lógico-dedutiva, mas várias 

soluções possíveis. 

O problema do Positivismo jurídico, na visão de Travessoni Gomes, 

constitui não tanto a ausência de princípios; mas, sim, a ausência de teorias 

da interpretação que indiquem a solução mais adequada que o juiz deve dar 

a um caso concreto. Os positivistas, apesar de terem constatado a 

indeterminação da linguagem normativa (textura aberta), permaneceram em 

um modelo de validade formal. Algumas teorias atuais, como a de 

Habermas, procuram resolver esse problema, introduzindo o conceito de 

validade procedimental. (TRAVESSONI GOMES, 2011, p. 319-323).  

As teorias procedimentais tentam resolver o problema do poder 

discricionário, atribuindo um papel importante aos princípios jurídicos, que 
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estão no centro da teoria da interpretação. Isso não ocorria no Positivismo, 

pois nele não há uma teoria mais desenvolvida da interpretação do Direito. 

(TRAVESSONI GOMES, 2011, p. 323).  

Habermas ressalta que, no mundo pós-moderno, a religião, os 

costumes e o Direito natural não podem servir mais de base para 

fundamentar o Direito, o que os positivistas, como Hart e Kelsen, já haviam 

constatado, mas acrescenta que o Direito se funda no Princípio do 

Discurso.  

De acordo com sua Teoria Discursiva, o Direito legítimo é aquele 

que puder ser acordado racionalmente em um discurso que considere a 

igualdade dos participantes. Percebe-se, então, que o Discurso passa a ser o 

fundamento tanto da Moral quanto do Direito, estando um nível acima de 

ambos. Habermas ainda, em Direito e Democracia entre Facticidade e 

Validade, apresenta seu modelo de Democracia que é fundamentado em 

procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião. 

Portanto, não se fundamenta mais em valores ou ideais compartilhados e 

possui uma identidade histórica e valorativa. (HABERMAS, 2003a,b). 

Em suma, a Teoria Discursiva pode ser considerada uma teoria 

adequada à explicação e fundamentação do Direito em um Estado 

Democrático, segundo Habermas (2003a,b). Com a fundamentação no 

Discurso, Habermas permite que sejam consideradas todas as opiniões 

presentes na sociedade, inclusive as minoritárias, abraçando, pois, o 

pluralismo democrático. 

A Teoria do Discurso distancia-se de uma ordem valorativa 

absoluta, o que, para muitos críticos de um axiologia e deontologia 

universal, esta foi a responsável por causar indeléveis e tristes estragos na 

história da humanidade. Para Habermas, o Princípio do Discurso (PD) 

afasta o dissenso e permite a integração.  

Para Habermas, uma ordem jurídica só pode ser legítima quando 

não contrariar os princípios morais. Por isso, com os componentes de 

legitimidade da validade jurídica, o Direito adquire uma relação com a 



- 162 - |   Direito em Perspectivas 

 

Moral. (HABERMAS, 2003, p.141). 

Entretanto, Habermas defende que o Direito não é subordinado à 

moral, pois mesmo tendo pontos em comum, a moral e o direito 

distinguem-se prima facie, porque a moral pós-tradicional representa 

apenas uma forma de saber cultural, ao passo que o direito adquire 

obrigatoriedade também no nível institucional. O direito não é apenas um 

sistema de símbolos, mas também um sistema de ação. (HABERMAS, 

2003, p. 141).  

Em Habermas, o princípio do Discurso, que é princípio de 

universalização, incorpora a discursividade. O princípio Moral assume a 

forma do princípio do Discurso. Portanto, aquele princípio é obtido 

intersubjetivamente, de forma discursiva.  

Para Habermas, as regras fazem do comportamento legal um dever, 

os cidadãos só podem adquirir uma figura positiva mediante a sua 

autonomia política (HABERMAS, 2003, p. 127). A pretensão segundo a 

qual uma norma é do interesse de todos os possíveis envolvidos tem o 

sentido de consenso. Segundo Habermas, esse só acontece sob condições 

pragmáticas de discursos onde prevalece a coerção do melhor argumento. 

(HABERMAS, 2003, p.137)  

À luz da Teoria do Discurso, o princípio Moral ultrapassa os limites 

históricos casuais. Habermas defende o sentido universalista da validade 

das regras morais, pois exige que a aceitação ideal de papéis seja 

transportada para a prática pública realizada em comum por todos. 

(HABERMAS, 2003, p. 145).  

Para Habermas, o Direito é o mediador da tensão existente entre a 

faticidade e a validade, pois pode assegurar a existência de fóruns nos quais 

se possa discutir, com liberdade e igualdade simétricas, os interesses que 

devem nortear as futuras ações humanas, assegurando a todos a liberdade e 

a legalidade de tais interesses.  

O Direto, mediante a institucionalização jurídica, assume a figura de 

um princípio da Democracia, que vem da conexão entre o princípio do 
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Discurso e a forma jurídica. (HABERMAS, 2003, p. 157-158). Esse 

princípio indica que a norma jurídica deve ser emanada da vontade 

democrática dos cidadãos. Para tanto, o procedimento legislativo deve 

consagrar a autonomia da vontade, que possibilita aos cidadãos a escolha 

das normas que regularão a convivência social.  

Esse princípio resulta da relação da participação dos sujeitos de 

Direito que contribuem com o melhor argumento, e o Direito garante essa 

participação. Assim, para que a convivência seja regulada, é preciso que os 

sujeitos de direito sejam compreendidos, ao mesmo tempo, como 

destinatários e autores da ordem jurídica.  

Na visão discursiva de Habermas, a Democracia faz com que os 

indivíduos possam ser tanto destinatários quanto autores do Direito. 

Enquanto participantes de discursos racionais, os indivíduos, parceiros do 

Direito, devem poder examinar se uma norma controvertida pode ter a 

concordância geral de todos os possíveis atingidos.  

Segundo Habermas, as regras morais e as regras jurídicas são tipos 

diferentes de normas de ação, que se complementam (HABERMAS, 2003, 

p.139). O Direito e a Moral são fundamentados no princípio do Discurso, 

devido ao nível pós-convencional de fundamentação, no qual a eticidade 

substancial se desenvolveu em seus componentes. 

Esse princípio é neutro, implicando a necessidade do consenso entre 

os destinatários para que as normas sejam válidas. Com isso, o princípio do 

Discurso tem abaixo de si dois princípios: o da Moral para as normas 

morais; e o da Democracia para as normas jurídicas.  

A Moral atende à exigência de fundamentação do Direito, que 

recorre àquela para obter sua legitimidade. Habermas ressalta que é 

necessário estabelecer as condições para que os direitos possam servir 

como médium da auto-organização da comunidade. 

Assim, é preciso criar não somente o sistema dos direitos, mas 

também a linguagem que permite à comunidade entender-se enquanto 

associação voluntária de membros de direitos iguais e livres. 
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(HABERMAS, 2003, p.146).  

Deve-se ressaltar que a força obrigatória do Direito advém, para 

Habermas, do procedimento discursivo, sendo a sanção legítima somente 

quando a norma for obtida discursivamente. As regras do discurso são 

preenchidas com os Direitos Humanos, que são Direitos Subjetivos 

necessários para garantir o próprio Discurso.  

Habermas considera que o Direito legítimo é aquele no qual o 

processo legislativo emana da composição entre Soberania do povo e 

Direitos Humanos. No terceiro capítulo de Facticidade e Validade, ao 

tratar do conceito de Direito, Habermas aponta: 1) os direitos 

reciprocamente atribuídos por todos os cidadãos que buscam “regular 

legitimamente sua convivência com meios do direito positivo”; 2) o 

conceito de direito subjetivo, relacionando-o ao conceito de liberdade de 

ação subjetiva. (HABERMAS, 2003, p.113 -114).  

Habermas articula a autonomia privada e a pública a partir da sua 

identificação com os conceitos de Direitos Humanos e Soberania Popular. 

(FONSECA, 2000, p. 198). O conceito de autonomia privada (ou 

subjetiva), desde Kant, foi identificado ao conceito de direito humano, 

como forma de “positivar”, num primeiro momento; enquanto o conceito 

de autonomia pública (ou política) foi identificado ao conceito de soberania 

do povo: No contrato da sociedade, o direito dos homens a iguais 

liberdades subjetivas, fundamentados moralmente, interliga-se com o 

princípio da soberania do povo. Os direitos do homem, fundamentados na 

autonomia moral dos indivíduos, só podem adquirir uma figura positiva 

mediante a autonomia política dos cidadãos. O princípio do direito parece 

realizar uma mediação entre o princípio moral e o da democracia 

(HABERMAS, 2003, p 127). (grifos nossos).  

De acordo com a Teoria Discursiva do Direito, a construção do 

ordenamento jurídico emana da formação discursiva da opinião e da 

vontade desses sujeitos livres e iguais, por meio de um discurso 

moralmente neutro, que se dá com a participação de todos os interessados, 
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que devem dispor de igual liberdade comunicativa. Nesse contexto, 

encontram-se garantidos os direitos de liberdade e de igualdade, além da 

democracia participativa.  

A Moral, conforme mostrado, necessita do Direito. Se a Bioética é 

uma aplicação da reflexão ética à vida e, se do ponto de vista da Teoria do 

Discurso, a Moral precisa do Direito, a Bioética justifica o Biodireito, 

relacionando-se ainda aos Direitos Humanos ligados às questões que 

envolvem a vida humana.  

Sob as novas condições impostas pelos avanços da biologia e da 

medicina, é necessário que a legitimação moral seja satisfeita por meio da 

Bioética, entendida enquanto um discurso moral aplicado às questões 

éticas. Estas estão voltadas ao regulamento imparcial de conflitos de ação. 

(HABERMAS, 2003, p. 131). Por isso, a Bioética é interesse de todos, não 

se restringindo apenas à determinada categoria profissional ou apenas aos 

envolvidos em determinado caso.  

A visão de que apenas uma voz é válida elimina o diálogo, inibe a 

participação plena e compromete o avanço. A Ética é uma reflexão racional 

sobre o agir humano, sobretudo o agir regulamentado por normas. Como a 

ética reflete sobre o ser humano, naturalmente incide sobre questões sobre a 

vida (humana), dando origem à Bioética que, explicada a partir de uma 

teoria ética, é a reflexão racional cujo objeto é o homem. Por isso, no 

contexto das inovações médicas, científicas e tecnológicas, a reflexão bio 

visa a assegurar o respeito do ser humano desde a concepção, durante a 

vida e a morte, até mesmo a futuras gerações.  

Os dilemas morais podem ocorrer de duas formas: i) na primeira 

delas, alguma evidência indica que é moralmente correto o ato x, mas outra 

evidência indica que esse ato é errado. Entretanto, nenhuma dessas 

evidências é conclusiva. ii) na segunda, uma pessoa acredita que, por 

razões morais, deve ou não deve realizar um ato x. Com isso, de um lado é 

obrigado, por uma ou mais regras morais, a fazer x; por outro lado, a fazer 

y. Assim, caso essa pessoa faça x ou y, sua ação será moralmente aceitável 
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sob alguns aspectos, mas inaceitável sobre outros. Qualquer caminho que 

se escolher deixará algum dever de lado. (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 

2002, p. 26-27).  

Alguns autores aceitam o fato de que existiria um valor moral 

supremo. Em contraposição, Beauchamp e Childress defendem que vários 

princípios morais podem entrar em conflito na vida moral. Para esses 

autores, a deliberação seria a resolução de problemas em que as pessoas 

avaliam os possíveis cursos da ação a fim de se chegar a uma conclusão, 

moralmente justificada. (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 27).  

O Direto, mediante a institucionalização jurídica, assume a figura de 

um princípio da Democracia, que vem da conexão entre o princípio do 

Discurso e a forma jurídica. Para Habermas, o Princípio da Democracia 

refere-se ao nível da institucionalização externa da igual participação 

discursiva garantida pelo Direito. (HABERMAS, 2003, p. 146).  

Ao se pressupor a perfeita realização desse princípio democrático, a 

tensão existente entre os direitos fundamentais e a democracia desaparece 

imediatamente. Alexy entende que essa realização seria uma situação 

política na qual só entrariam em vigor as leis que, em um processo de 

normatização discursiva, encontraram de fato a anuência de todos os 

sujeitos de direito, produzindo a identidade dos destinatários com seus 

autores. (ALEXY, 2009, p.133).  

Habermas situa o Direito como o mediador da tensão existente entre 

a facticidade e a validade, pois pode assegurar a existência de fóruns nos 

quais podem ser discutidas as futuras ações humanas, assegurando a todos a 

liberdade e a igualdade de participação.  

O princípio da Democracia aplicado ao Biodireito indica que a toda 

norma jurídica, e consequentemente aquelas que tratam de questões ligadas 

à vida, deve ser proveniente da vontade democrática dos cidadãos. Uma 

concepção de Biodireito fundamentada na Teoria Discursiva considera, 

portanto, os cidadãos como destinatários e ao mesmo tempo autores da 

ordem jurídica.  
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O processo de tomada de decisões sobre questões referentes à vida 

humana deve se aproximar o máximo possível da situação ideal do 

discurso. Por isso, é importante que sejam neutras, incluam todos os 

interessados e possibilitem a livre participação. 

Na prática, algumas das condições dessa situação ideal não são 

realizadas, devido às limitações de tempo, à falta de conhecimento de causa 

de todos os possíveis interessados e ao uso da coerção. A impossibilidade 

de uma democracia direta, o que implica a impossibilidade de todos os 

afetados poderem participar das discussões, é um fator limitador da 

legitimidade das decisões institucionais. Portanto, é preciso aprimorar os 

instrumentos da democracia representativa. 

Gerson Boson (1996) e Miguel Reale (1999) lecionam que a 

Cultura é a projeção do espírito que resulta o fenômeno. Para eles, espírito 

não é compreendido como a partícula de vida que confere aos seres o sopro 

da vida, num sentido metafísico teológico, ele é a intelecção subjetiva, a 

racionalidade da consciência, e isso tem inspiração hegeliana (HEGEL, 

2002 a, b), no sentido que o ente, que saiu e retornou a si tomou 

consciência de si como ser racional, o qual, entendendo-se não sozinho no 

mundo como ente humano, percebeu-se como ente moral.  

No sentido exposto acima, tudo o que se vê na tela da mente 

humana é o fenômeno, que é a percepção fracional daquilo que 

kantianamente (KANT, 2002 a, b) se apreendeu do noumenon, este que 

pode ser entendido como o todo do objeto que existe. 

Para facilitar a compreensão sobre o que se disse, é validada e útil 

comparar o ser humano com um computador de mesa da primeira do início 

do século XXI. O computador é formado pelo teclado, a CPU e a tela. O 

teclado seria os cinco sentidos humanos, o meio do ser humano receber 

afetação direta sobre percepção do objeto, do noumenon. 

A CPU, como componente do computador estruturado no sentido de 

placas computacionais de circuitos eletrônicos, seria a intelecção, a razão 

subjetiva, formada pelas faculdades humanas entendidas como os conceitos 
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de espaço e de tempo: elas seriam as placas do computador que processam 

os impulsos elétricos contendo as informações sensíveis a partir da 

digitação no teclado, nos cinco sentidos; os circuitos dessas placas seriam 

as categorias kantianas (KANT, 2002a, b) da quantidade (unidade, 

pluralidade, totalidade), qualidade (realidade, negação, limitação), relação 

(substância, causalidade, comunidade) e modalidade (possibilidade, 

existência, necessidade); o resultado das operações computacionais seriam 

os conceitos que formam uma imagem na tela do computador, na tela 

mental do ser humano: essa imagem que se forma na tela é o que se pode 

chamar de fenômeno. 

A partir do exposto supra, pode-se indagar: tendo em vista que já se 

sabe do que a intelecção é feita e como os conceitos se formam, 

ensinamento que se deve à Immanuel Kant (2002a,b), em sua obra Crítica 

da Razão Prática, pode-se perguntar – como os conceitos se articulam 

logicamente? A resposta a essa pergunta é proposta por Hegel (2002 a,b) na 

Fenomenologia do Espírito: esses conceitos, ideias, articulam-se 

dialeticamente como se, num movimento em espiral, um ou alguns 

conceitos formassem uma tese que se desenvolve como outros conceitos 

entendidos no sentido de antítese ou contratese, continuando a performance 

lógica de modo a resultar numa síntese a qual, por sua vez, será a tese de 

um novo processo intelectivo subjetivo que continuará assim 

indefinidamente. 

Pode-se afirmar que a teoria de hegeliana põe em movimento 

eidético, de ideias, a intelecção kantiana. Contudo, essa esteira filosófica 

encerra-se na Filosofia da Consciência, na Filosofia do Sujeito, na linha 

que apenas o desdobramento intelectivo da razão do sujeito como indivíduo 

seria capaz de formar conceitos morais sobre o bom e o verdadeiro por si 

só. 

Habermas (2003, a,b,c, 2004) leciona sobre o giro comunicativo, de 

forma que a questão da verdade e do bom devem ser construções 

dialógicas, intercomunicativas, à luz da Teoria do Discurso, onde, num 
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processo igual e livre comunicativo, o conceito que será válido para reger 

relações possa ser extraído do melhor argumento racional, em que a 

participação no processo discursivo legitima a submissão ao resultado do 

discurso tendo em vista todos os sujeitos que o integraram, pois todos dele 

participaram, inclusive aquele o qual não teve o seu argumento vitorioso e 

isso seria perspectiva moral, como também que, na argumentação, todos os 

envolvidos sejam livres para falarem o que pretendem e se responsabilizem 

por isso, em oportunidades iguais de argumentação. 

Nesse diapasão, a referida igualdade, liberdade (esta envolve a 

responsabilidade pelo o que se fala no discurso) e o critério para se eleger o 

argumento que prevalecerá ser a percepção racional dialógica, 

comunicativa, em função do processo intersubjetivo discurso realizado, do 

que for argumento melhor, proposição de linguagem, conceito, assim 

compreendido por todos aqueles que falaram percebido traduz moralidade 

como democracia, o que se conforma com a assertiva habermasiana que o 

Direito é a ponte entre a Moral e a Política, e esta, para Reale (1999) é a 

ciência que estuda o poder o qual, a seu turno, para este autor, é a 

capacidade de transformação do fenômeno, ou, como diria Michel Foucalt 

(2005), poder é a capacidade de submeter alguém aos interesses de outrem. 

Por evidente, no Estado de Direito Democrático, para adequar a fala 

foucaltiana supramencionada, qualquer interesse só pode ser legítimo se se 

conformar ao Rule of Law, ao Império do Direito e não é demais lembrar 

que o terceiro parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos traz a proposição normativa que a obediência ao Império 

da Lei é devida para que se evite a rebeldia do povo contra a tirania e a 

barbárie e isso é outro argumento racional a favor da Filosofia da 

Linguagem como superação dialética em que a Filosofia do Objeto é tese e 

a Filosofia do Sujeito é antítese.  

Norberto Bobbio (1992, p.26) diz o seguinte: 

 

[...] A Declaração Universal dos Direitos do Homem 

representa a […] única prova através da qual um sistema de 

valores pode ser considerado humanamente fundado e, por 
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tanto, reconhecido: e essa prova é consenso geral acerca da 

sua validade.  . 

 

Por outras palavras, discursivamente, os mais de cento e noventa 

povos diferentes, representados por seus Estados, convenceram-se, tendo 

em vista o melhor argumento racional, que os valores e normas que 

assentaram convencionalmente, por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, perfazem consenso de todos os seres humanos que 

aquelas proposições de linguagem axiológicas e deontológicas lhes são 

comuns, não obstante as peculiaridades culturais dos projetos de vida de 

cada nação representada na sociedade internacional que diferenciam cada 

país. 

O que se disse acima e o fato científico da existência da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos no sentido proposto supra evidencia, 

conforme Andrade Júnior (2010) e também segundo os estudos atuais do 

primeiro autor do presente artigo, que a razão não é apenas comunicativa, 

ela é prática e comunicativa no sentido de juízo kantiano analítico, mas 

numa perspectiva dialética-dialógica, ou seja, a razão é moral (prática) e 

também comunicativa (dialógica). 

Na verdade, a percepção que a razão comunicativa seria a síntese 

dialética entre a razão da Filosofia do Objeto como tese e a Razão da 

Filosofia do Sujeito, da Consciência, esta entendida como antítese estaria 

equivocada como ponto de chegada e encerramento do movimento 

dialético de ideias, pois a razão prática-comunicativa que é a síntese 

dialética conceitual da razão, síntese entre a razão da Filosofia do Objeto e 

da Filosofia do Sujeito, estas juntas tomadas como tese, e da razão 

comunicativa, da Filosofia da Linguagem Analítica e Existencial 

compreendidas como antítese: a razão ser prática-comunicativa é o 

conceito síntese dialética-dialógica que a explica de forma 

ontognosiológica existencial e analítica. 

Deve-se fazer a pergunta: o que fez o homo sapiens sapiens 

sobreviver ao longo das Eras? Em sua caminhada existencial, ele foi 
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construindo consensualmente o conteúdo da linguagem, um conjunto de 

proposições de linguagem (conceitos em signos de linguagem externos ao 

homem) e de representações de linguagem (conceitos de sinais de 

linguagem internos ao ser humano e constituídos a partir das proposições), 

de maneira consensualmente, como se pode inferir dos estudos do 

Wittgenstein (1999) da segunda fase, o das Investigações Filosóficas, autor 

o qual afirma que toda linguagem é pública, pois as representações, 

conforme se acabou de dizer, surgem das proposições, que são públicas; e 

também se pode concluir das investigações wittgensteinianas que toda 

linguagem é normativa, porque aos se descrever um objeto, na verdade, 

estão-se dizendo quais são as peças e as funções desta que devem ser 

reunidas de maneira correta, como num quebra-cabeça em que as peças 

devem se encaixar para formar o objeto devido. 

Para ilustrar isso, Wittgenstein (1999) emprega o exemplo do jogo 

de xadrez, o qual, para ser descrito, deve-se dizer como deverá ser o 

tabuleiro, quais peças deverá ter e como essas peças deverão se locomover. 

Antes de se explorar mais a questão axiológica e normativa da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, deve-se fazer a seguinte 

indagação: o que seria a linguagem? Andrade Júnior (2010) e os estudos 

atuais do primeiro autor do presente artigo compreende a linguagem como 

a forma de processamento conceitual racional da razão, da intelecção, 

levando-se em conta que a razão é prática-comunicativa, e não apenas 

moral, prática, e tão pouco somente comunicativa, dialógica. Kant 

(2002a,b) e Hegel (2002a,b) explicaram sobre as faculdades da intuição e 

as categorias, e como se dá o movimento das ideias numa perspectiva 

solipsista, de mônada leibniziniana (ANDRADE JÚNIOR, 2002), na 

esteira da Filosofia da Consciência (ANDRADE JÚNIOR, 2010). 

Quanto a Leibniz (1946), nos seus Ensaios sobre Teodiceia, para 

fins éticos, vale lembrar que este defende que a finalidade da existência do 

mal é que haja um bem maior, a função do mal é permitir o aprendizado 

sobre o bem, isso é o que se pode assumir como compreensão sobre os 
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estudos deste autor. Habermas (2003), já compreende a razão como 

comunicativa, se Kant (2002 a ,b) fez o giro copernicano da razão do 

sujeito, Habermas (2003a,b) traz a perspectiva do giro da linguagem e 

juridicamente em bases de igualdade e liberdade discursivas. 

Entrementes, conforme já se disse Andrade Júnior (2010) e também 

nos estudos hodiernos do primeiro autor deste artigo, compreende que há 

na razão um fato intuitivo de direcionar a conduta para a autopreservação 

humana, ou seja, há inafastável componente prático, ético quanto ao 

indivíduo, moral quando se pensa nas relações do indivíduo com a 

alteridade, levando o ser humano a experimentar uma jornada histórica ao 

longo dos tempos de erros e acertos sobre como se autopreservar, 

caminhada ao longo das Eras de construções consensuais de proposições de 

linguagem, inclusive as proposições culturais normativas, jurídicas no 

sentido estrito (já que toda proposição de linguagem é normativa lato sensu 

como já se explicitou aqui neste trabalho), para compreender o que faz o 

ser humano sobreviver como espécie e o que não faz. 

Como há fato da razão moral, intuitivo, que leva o ser humano a se 

guiar por condutas que lhe apresentam como de autopreservação, mesmo 

que em curto prazo lhe sejam destrutivas por engano, mas que 

experimentalmente passa pela prova da correção racional como o certo e o 

errado, aquilo que funciona e não funciona, e isso não é uma jornada 

solitária, mas um aprendizado no mundo da linguagem, em que se 

aproveita a experiência coletiva, tanto para a formação das próprias 

representações, como para a reflexão sobre as proposições, há a formação 

histórica de dois objetos essenciais à humanidade, tão importantes, vitais, 

que aparecem, por exemplo, no artigo 14 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no preâmbulo da Constituição da República de 1988 e 

também no artigo 3º, IV desta Lex Fundamentallis: a ideia de bem-estar, ou 

em síntese, o juízo de bem, cujo oposto é o conceito de mal, portanto, esses 

dois objetos, bem e mal. 

Como a razão é prática-comunicativa, a formação das proposições 
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normativas stricto sensu de linguagem, dos dispositivos legais da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e da própria Constituição de 

1988, já que os direitos fundamentais presentes nesta são exemplos do 

desaguar de linguagem que aquela Declaração fez num mundo da vida 

formando um mar de Constituições de Direito Democrático, pode-se 

afirmar que a Constituição brasileira de 1988 tem um núcleo ético, moral-

jurídico cuja essência é o conteúdo axiológico e normativo dos direitos 

humanos, mas na roupagem de proposições normativas de linguagem como 

direitos fundamentais. 

Outrossim, como observa Andrade Júnior (2010) e os estudos atuais 

do primeiro autor deste artigo, apensar de haver culturas estrito senso 

diversas de nações diferentes, há verdadeira transdisciplinaridade cultural 

entre os povos, pelo fato que todos advém da mesmas raiz histórica da 

linguagem e isso é tanto verdade que é possível traduzir idiomas diferentes 

(não se deve confundir idioma, língua, com linguagem) uns para os outros. 

A palavra Land, em alemão, como Estado, corresponde ao signo de 

linguagem terra para a língua inglesa, por exemplo. Enquanto no inglês, 

para se fazer perguntas, coloca-se o signo  de linguagem entendido como o 

auxiliar (does, do, did, would, can, could, por exemplo) auxiliar antes do 

verbo, no alemão, põe-se o próprio verbo antes do sujeito. Enquanto que 

em português há a palavra pais e professor, no chinês, existe a palavra cujo 

som traduzido para a matriz de língua ocidental aparece como Sifu. 

Em todos os idiomas, haverá sinais de linguagem, proposições que 

expressam aquilo que é bem axiologicamente polar, bem que se insere no 

conjunto daqueles objetos úteis para o ser humanos tidos como de suma 

importância. Nesse sentido, em todos os idiomas haverá signo de 

linguagem formado por uma ou mais proposições de linguagem que 

expressão os conceitos de família, ser humano, animais, fome, sede, sono, 

apetite sexual, vida, morte, norma, pena, chefia, dever, amor, e poder-se-ia 

aqui mencionar muitos exemplos. 

Como se falou acima, só é possível traduzir um idioma ao outro 
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porque há uma tábua de valores e normas que lhes interseccionam, são-lhes 

comuns e isso evidencia que, não obstante as nações tenham suas intensas 

diversidades culturais, todas compartilham de uma interseção de valores e 

normas que lhes são comuns sobre o que significa o bem e o mal. 

Pensando-se que os indivíduos são diferentes, mas ajuntam-se em 

comunidades de pessoas por adesão não coercitiva jurídica, sem coerção 

institucionalizada, apenas moral, por entenderem que os valores e normas 

daquela comunidade são o que propiciam a concretização da vida boa, ou 

seja, da autopreservação em última instância, e essas comunidades são 

chamados grupos e que estes juntos formam a sociedade, que é a 

contratação desses grupos de moralidade diversa sobre como é possível e se 

deve agir para viverem com justiça e paz, ou seja, para a sua 

autopreservação, deve-se atinar para o seguinte: o nome desse contrato 

social em que os grupos são partes constituintes e convencionam como é 

possível os grupos viverem harmonicamente e como eles devem agir 

quanto aos seus indivíduos, que juntos forma res personarum e res 

bonorum, pessoas jurídicas, verdadeiros órgãos sociais, fatos sociológicos e 

ficção jurídica, pois bem, o nome desse contrato social é Direito, o que se 

remete à conclusão que o Direito, como ramo da Cultura, como fruto da 

razão prática-comunicativa, tem um núcleo moral-institucionalizado. 

Levando-se em conta que o ápice do contrato social, do Direito, é a 

Constituição, pode-se asseverar que o Ordenamento Jurídico tem um 

núcleo moral-constitucional. 

Na Idade Contemporânea, teimosamente há uma corrente filosófica 

cada vez mais com muitos adeptos que luta para relativizar as ideias de 

bem e mal, dizendo que não haveria bem e mal universal, mas apenas 

concepção relativista do indivíduo sobre visão de vida boa. Essa 

concepção, data venia, é equivocada, à luz de tudo o que se disse supra.  

O que ocorre é que, quando se investiga a origem da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (ANDRADE JÚNIOR, 2010, 2018), 

percebe-se que sua raiz de linguagem, o seu núcleo ou epicentro formador 
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histórico é os valores da Grécia Antiga, da Roma Antiga e os judaico-

cristãos estes contidos na Bíblia. Muitas vezes, para se compreender o que 

é bem, não é possível a sua constatação de forma imediata, apenas por meio 

de uma razão individual, solipsista, monadológico; e também não há um 

vazio histórico de linguagem quanto a premissas axiológicas e 

deontológica, no que tange a princípios estruturadores da própria 

linguagem histórica, construtora da Cultura, dos idiomas, do Direito, do 

Império do Direito, do Direito Democrático, do Direito Internacional. 

Não há mera comunicação contendo apenas proposições normativas 

de indivíduos ou circunstanciais locais ou de costumes regionais de curto 

prazo de tempo de existência. 

Na verdade, há todo um amálgama de proposições de linguagem 

normativa lato e stricto sensu constituindo a Ética, Moral e Direito como 

universais e esse é o fato histórico e é importante repisar aqui a frase 

emblemática de Norberto Bóbbio (1992, p.26) sobre a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: “Os jusnaturalistas teriam falado de 

consendus ominium gentium ou humani generis.” 

O problema quanto à apreensão sobre o que é o bem e o mal é 

educacional de razão prática comunicativa, exige a experiência moral 

dialética-dialógica da vivência no mundo da vida como Dasein 

(ANDRADE JÚNIOR, 2010, 2010a; HEIDDEGER, 1999, 2007), ser 

humano no mundo que se transforma em função do tempo e das relações 

com os demais seres, para fins de aprendizado sobre vida autêntica e, nesse 

contexto, da leitura dos textos basilares da raiz da linguagem que 

possibilitou a autopreservação humana até aqui no presente, os textos 

filosóficos da Grécia e da Roma Antiga e a Bíblia. 

Todos os demais textos de outros povos da Antiguidade foram 

como que material para se formar, metaforicamente, um embrião que se 

desenvolveu no útero da história até que se desse à luz um bebê com os 

traços da Grécia Antiga, da Roma Antiga e da eticidade Judaica-Cristã 

Constitucional, a dos textos bíblicos, e esse bebê foi crescendo ao longo 



- 176 - |   Direito em Perspectivas 

 

dos tempos e hoje tem a estatura de idade contemporânea e um brilho nos 

olhos dos direitos humanos. 

Isso é consentâneo com o que o primeiro autor desse artigo chama 

de planeta linguagem (ANDRADE JÚNIOR, 2010), quando diz que, 

aparentemente, as nações mundiais estão se desconectadas moralmente, 

pois apresentam intensas peculiaridades axiológicas e normativas. 

Contudo, isso é como se observar continentes diferente deslizando 

sobre placas tectônicas no magma planetário, magma que advém do mesmo 

núcleo incandescente, o núcleo de proposições normativas principiológicas, 

estruturadoras da linguagem que é comum a todos os seres humanos, o que 

coaduna com o pensamento de Dworkin, como lecionam Andrade Júnior e 

Cristo (2015), no sentido que, para Dworkin, princípios são padrões morais 

que conferem integridade ao Direito.  

Vale dizer que a ideia, mesmo que intangível no primeiro momento 

para apreensão, sobre o que seja a melhor solução racional na Teoria do 

Discurso só é possível, porque a razão, além de ser comunicativa, é 

também prática; além disso, deve-se lembrar que a construção humana da 

linguagem, em função da intelecção moral-dialética-dialógica-, por erros e 

acertos, estatuiu ideia universal de bem, o qual, quando mais se aproxima 

educacionalmente da sua raiz como axiologia e deontolofia da Grécia 

Antiga, da Roma Antiga e eticidade bíblica, maior será clarificado para o 

intérprete que discursa comprometido com a melhor solução racional, como 

se denota de ANDRADE JÚNIOR (2010).   

 

CONCLUSÃO  

 

Em síntese, inferiu-se que: (i) o uso de argumentos da Bioética é 

fundamental na produção do Biodireito (entendido enquanto conjunto de 

normas positivas que trata das questões referentes à vida humana); (ii) o 

Biodireito deve ser  fundamentado discursivamente na Bioética e nos 

demais argumentos do mundo da vida levados ao discurso; (iii) deve-se 
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aplicar às questões de conflito biojurídicas o princípio do discurso de 

Habermas, mas à luz da razão prática-comunicativa, (iv) não se pode 

afastar que a razão bioética e biojurídica são moral-dialética-dialógica. 

Habermas encerra o seu pensamento na razão como meramente 

comunicativa. Desconhecer que a razão é prática também, por incrível que 

pareça, é descuidar do aspecto comunicativo da própria razão, pois, ao se 

verificar a historicidade da linguagem, da Cultura, do próprio Direito, dos 

Direitos Humanos, descobre-se o fato da razão como faculdade intuitiva da 

intelecção de autopreservação da espécie humana, o qual direcionou o agir 

comunicativo humano ao compromisso com o futuro da humanidade, com 

a autopreservação do homo sapiens sapiens, erigindo-se proposições 

normativas de linguagem que, axiologicamente e deontologicamente, no 

sentido principiológico, visam ao cumprimento desse objetivo. 

As próporias ideias de igualdade, liberdade, responsabilidade, 

imparcialidade da Teoria do Discurso são morais no sentido de aceitas 

universalmente como racionalidade sobre aplicação do bem no que consta à 

decidir acerca de como indivíduos ou grupos morais distintos devem 

pactuar, contratar o seu convívio harmônico, a partir de uma zona de 

interseção moral dialética-dialógica universal que lhes é comum. 

Afinal, é impossível se contratar e chegar a um acordo justo, 

legítimo, se não houver uma zona comum em que indivíduos e grupos 

distintos se encontram como seres que partilham proposições de linguagem 

comuns. A própria questão que o discurso deve traduzir justiça e 

legitimação procedimental é uma questão ética e moral pertinente ao 

conceito de bem. 

A Teoria do Discurso possui uma racionalidade comunicativa 

deontologicamente neutra. Habermas retira do Direito a fundamentação 

moral, pois entende que as sociedades modernas, marcadas pela 

complexidade e pelo pluralismo, repudiam uma fundamentação última 

metafísica. 

Por isso, é preciso se avançar a partir da formidável contribuição 
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habermasiana à ciência, pois a questão da razão ser prática-comunicativa e 

não apenas comunicativa não é metafísica, mas encerra-se na própria 

natureza da linguagem que se assenta na faculdade intutitiva que a razão, 

além de ser comunicativa, é também moral, voltada à preservação da 

espécie humana ou, em última instância do ser humano, o qual aprendeu 

que se comunicar construindo a linguagem é estratégia efetiva para a 

autopreservação. 

Essa é a razão porque a Teoria de Habermas não consegue deixar de 

tangenciar a Moral e ainda bem que esta está presente na Teoria do 

Discurso, pois, não por questões além da natureza, mestafísicas, mas 

justamente em razão da linguagem que é fruto do comportamento natural 

intelectivo humano a moral é inafastável da comunicação.  

O que causou tristes e indeléveis estragos na histórica da 

humanidade não é a presença do bem como ideia universal na linguagem, 

mas sim algo que Heidegger (1999, 2007) chama de medo da morte, que 

leva o indivíduo a fugir de si e escolher ser alguém que experimenta vida 

inautêntica, existencialmente não livre (ANDRAE JÚNIOR, 2010, 2010a), 

precisamente por optar pelo medo ao invés da vida autêntica, esta sim 

engajada com o bem o qual, como já se disse supra, exige experiência 

prática-comunicativa para ser conhecido, é uma questão educacional de se 

experimentar a vida e procurar saber sobre a raiz de significado da própria 

linguagem, ou seja, a compreensão, pela leitura dos textos e sua vivência, 

da axiologia e deontologia da filosofia da Grécia Antiga, da Roma Antiga e 

judaica-cristã bíblica. 

Já que a Bíblia é a Constituição do Cristianismo e o que se escreveu 

depois, num sentido metafórico, não é a raiz deste eixo ético-moral, mas 

seus galhos, ou em face da Constituição, Leis infraconstitucionais as quais, 

como acontecem com qualquer Lei, pode ter a sua dose de 

inconstitucionalidade, o que é sempre preciso se averiguar, pois, se por um 

lado o ser humano é ser dotado de racionalidade, carrega também consigo 

as inclinações apetitivas, o instinto o qual, muitas vezes, que se sobrepujar 
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sobre a razão e potencializar o prazer e o hedonismo, o fruto do desejo sem 

lei, desenfreado, que escolhe a autopreservação pela via do medo da morte 

e não da racionalidade prática comunicativa. 

A própria ideia de coerção do melhor argumento presente na Teoria 

do Discurso remete à faculdade intuitiva da razão quanto ao seu aspecto 

não somente comunicativo, mas principalmente prático, quanto ao dever 

ético-moral de autopreservação, ou seja, sobre a existência do bem como 

significado absoluto da phisis do mundo da vida da linguagem. 

Nesse diapasão, só se pode transportar argumentos para a esfera 

pública visando ao princípio do discurso se houver uma zona como de 

linguagem sobre o reconhecimento acerca do que significa o bem. Essa é a 

razão do Direito se socorrer da Moral para fins de emprego de argumentos 

para se decidir sobre o melhor argumento racional. 

Como já se disse a própria questão a respeito do que é o melhor 

argumento constitucional implica discursividade sim, mas na perspectiva 

não apenas comunicativa, mas também moral, prática, levando-se em conta 

a experiência histórica de construção de proposições de linguagem, de 

conceitos normativos lato e stricto sensu, com base na faculdade intuitiva 

da intelecção de direcionar o agir comunicativo para a autopreservação 

humana como espécie. 

Enquanto não se lê aqueles textos e os experimenta, surge um vazio 

quanto àquilo que deveriam ser apreendido para fins de formação cultural 

intelectiva para a compreensão da vida ética, moral e jurídica correta, é 

uma questão educacional para se verificar lucidamente sobre pertencimento 

à cidade dos homens: é questão de experimentar cada vez mais a cidadania 

como plena. 

Destarte, o enfrentamento dos desafios contemporâneos da Bioética 

e do Biodireito devem ocorrer segundo o princípio do discurso, na 

perspectiva da razão prática-comunicativa, para que se efetive os valores e 

normas fundamentais da espécie humana.  
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CAPÍTULO VII 

________________________________________________________________________ 

CAUSALIDADE ALTERNATIVA  
 
 
 

Laura Marques Gonçalves80 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que fazer quando não se chega à identificação do autor do dano, 

havendo vários suspeitos e possíveis causadores? Negar reparação, 

afastando a imposição de responsabilidade civil ao caso? Ou declarar todos 

os suspeitos identificados como responsáveis? Trata-se de indagação que 

há muito instiga reflexões no campo do direito civil. 

Diferentes teorias surgiram, oferecendo soluções intermediárias ao 

permitir atrelar o evento danoso a determinada ou determinadas condutas. 

Uma dessas teorias é a da causalidade alternativa, objeto do presente 

trabalho. 

A causalidade alternativa é empregada quando há pluralidade de 

agentes envolvidos no processo de formação do dano, em que qualquer um 

poderia individualmente tê-lo provocado, sem, no entanto, poder-se 

identificar precisamente quem de fato deu-lhe causa. 

Assim, nas situações em que as noções tradicionais da 

responsabilidade civil não identificam relação de causalidade de 

 
80 Mestranda e graduada (2018) em Direito pela UFMG. 
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determinada conduta com a lesão, e havendo conjunto de possíveis 

ofensores, tal teoria aplica flexibilização do nexo causal, impondo dever de 

reparação a todos os agentes do grupo.  

Revela-se política para superar a impossibilidade de delimitação do 

ofensor, em prol da satisfação reparatória da vítima. “A idéia pode ser 

aplicada aos grupos, na medida em que cada membro pode escudar-se na 

impossibilidade da vítima em determinar individualmente o autor do dano” 

(DÍAZ, 1995, p. 67). 

Paralelamente ao foco reparatório, nota-se cenário de intenso 

incremento das pretensões indenizatórias. A facilitação do acesso à justiça 

tem acarretado difusão e aumento de demandas judiciais por reparação 

civil. Em especial, a legislação consumerista, focada na instituição do 

regime de responsabilidade objetiva, tem papel de destaque e importante 

contribuição a tal cenário (SCHREIBER, 2015, p. 21).  

Ao tratar da problemática determinação do nexo de causalidade, 

Caio Mário adverte que “a matéria é toda ela de extrema complexidade e a 

variedade de hipóteses que os tribunais são chamados a enfrentar sugere 

indagações cada vez mais expressivas” (SILVA PEREIRA, 2012, p. 114). 

Dessa forma, com a elevada quantidade de julgamentos de ações 

indenizatórias, é mais que oportuno voltar-se à análise do emprego que tem 

sido feito da responsabilidade civil pelos tribunais pátrios e, 

consequentemente, às teorias de aplicação do nexo de causalidade.  

Esse estudo busca definir a teoria da causalidade alternativa e seu 

regime jurídico, avaliando a pertinência de sua invocação, a partir da 

análise de seus pressupostos e da comparação com outras teorias. Ao 

estabelecer panorama conceitual, afirma-se que a saída para os casos a que 

a teoria visa solucionar implica a imposição de medidas de condenação 

solidárias. 
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1. CAUSALIDADE ALTERNATIVA 

 

 A tese foi pensada para dar fluidez à rígida exigência de 

comprovação do nexo causal. Pretende oferecer solução para casos não 

dirimidos pelas usuais teorias adotadas, que seriam sentenciados com 

irresponsabilidade. “Sua origem situa-se na discussão sobre o tratamento a 

ser dado à causalidade em hipóteses em que, embora seja possível 

identificar o grupo de cuja atuação adveio o dano, mostra-se impraticável a 

determinação precisa de seu causador” (SCHREIBER, 2015, p. 74). 

Inicialmente, houve “grande receio na doutrina pátria clássica 

[quanto à] implementação da teoria da causalidade alternativa, pois esta 

inverte o ônus da prova do nexo de causalidade modificando conceitos 

clássicos” (SOUZA, 2015, p. 25). Segundo Serpa Lopes, a jurisprudência 

da época não se mostrava favorável a pronunciar condenação quando 

impossível a determinação do nexo (SERPA LOPES, 1961, p. 254). 

 Silvio Rodrigues, posteriormente, tratou o tema por culpa coletiva e 

afirmou a impossibilidade de conceber responsabilidade grupal pela mera 

incapacidade de identificação da autoria, conforme trecho a seguir. Não 

obstante sua crítica salientou o autor que a orientação jurisprudencial 

mostrava-se saudosa à possibilidade de responsabilizar todos do grupo 

(RODRIGUES, 2003, p. 154). 

 Pontes de Miranda, por sua vez, reconheceu o instituto em 

exposição mais receptiva do que a de Silvio Rodrigues. Embora ainda não 

profira juízo quanto à teoria, descreve-a como hipótese de pluralidade de 

devedores de indenização, sendo que: 

Há causalidade alternativa quando o dano pode ter sido 

causado e o foi pelo ato de A ou pelo ato de B, sem se poder 

determinar com certeza qual dos dois o causou. Há duas 

soluções de técnica legislativa: a) a de se entender que na falta 

de prova de quem causou o dano, ainda que haja indícios 

veementes contra ambos os apontados, nenhum pode ser 

responsabilizado; b) uma vez que os fatos se apresentam como 
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um todo há de se ter como responsável qualquer dos 

participantes (PONTES DE MIRANDA, 2012, T. 22, p. 274). 

As críticas à teoria residem, inclusive, na própria terminologia: 

“opção pela nomenclatura ‘causalidade alternativa’ é duvidosa, pois apesar 

da configuração de uma pluralidade de agentes, há apenas uma causa que 

por si só produz o dano” (FARIAS; NETTO; ROSENVALD, 2015, p. 

487). 

A devida compreensão da causalidade alternativa deve considerar o 

contexto em que foi contemplada e a realidade a que visa abarcar. Embora 

não encontre previsão legislativa, há suficiente argumentação doutrinária e 

respaldo jurisprudencial para sua aplicação. 

Em tese de doutorado sobre a temática, sob orientação do professor 

Carneiro da Frada, também se reporta à inexistência de previsão nos 

ordenamentos português e brasileiro, defendendo-se a possibilidade de 

justificar sua aplicação a partir de interpretação legal e jurisprudencial 

(MONTEIRO, 2014, p. 13). 

 Vasco Della Giustina reforça que a teoria foi fruto de construção da 

doutrina e da jurisprudência, tendo a princípio se buscado a substituição da 

noção de causalidade, para, em seguida, recorrer-se às presunções de 

causalidade, em uma linha de causalidade suposta, com a subsequente 

flexibilização do ônus da prova e enfoque no âmbito social da 

responsabilidade civil e na vítima do dano (GIUSTINA, 1991, p. 62-63).  

 Vários candidatos políticos da cidade de Olímpia foram 

recentemente condenados a indenizar eleitora idosa que escorregou com os 

“santinhos” espalhados pelo chão, quando se dirigia ao local de votação, 

nas eleições municipais de 2012. O Tribunal de Justiça de São Paulo 

manteve a condenação em benefício da vítima que, à época da queda, já era 



- 190 - |   Direito em Perspectivas 

 

sexagenária e sofreu fratura, sendo necessários procedimentos cirúrgicos e 

tratamento dos danos físicos81
. 

 Na oportunidade, manteve-se a condenação solidária dos seis 

candidatos que tiveram seus panfletos identificados no local onde houve o 

incidente, a pagar à senhora o montante de doze mil reais. O fundamento 

invocado na decisão foi exatamente a teoria da causalidade alternativa, 

aduzindo-se que é “cabível a responsabilização solidária de integrantes de 

grupo determinado se for possível extrair a conclusão de que o dano foi 

causado por um deles, sem saber, com a necessária dose de certeza, quem 

foi o verdadeiro agente”. 

 No caso, recorrer à causalidade alternativa foi fundamental para a 

identificação juridicamente dos responsáveis.  

1.1. A QUESTÃO DA PROVA 

 Orlando Gomes é claro ao afirmar que “a prova do nexo causal 

incumbe a quem pretende a indenização”. Logo, ao analisar descrição que 

o autor formula da causalidade alternativa, interpreta-se como nítida 

flexibilização do nexo: 

A causalidade pode ser ainda alternativa. Mas, nesse caso, 

sendo impossível provar a autoria do dano, que tanto pode ter 

sido produzido por um ou outro, não se concretiza a 

responsabilidade. Da causalidade alternativa, deve-se 

distinguir a situação que se configura pela participação de 

várias pessoas em um ato em cuja execução um dos 

participantes causa um dano; neste caso, todos respondem 

(GOMES, 2011, p. 81). 

 Antes de se pretender a aplicação da teoria da causalidade 

alternativa, a vítima deve buscar as providências ao seu alcance para a 

identificação do ou dos responsáveis. Sendo infrutíferas essas tentativas, 

admite-se a causalidade alternativa, que reconhece que “nem sempre há 

 
81 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 1ª Câmara de Direito Privado. Ap. Cível nº 0005111-

75.2013.8.26.0400. Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 15.08.2017. DJe: 17.08.2017, 

Obtido em: <www.esaj.tjsp.jus.br>. Acesso em 06.04.2018, às 15h30. Grifou-se. 
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certeza absoluta de que certo fato foi o que produziu determinado dano. 

Basta um grau elevado de probabilidade” (ALVIM, 1980, p. 341). 

A definição do grupo de possíveis causadores do dano implica o 

afastamento daqueles que conseguem comprovar que sua conduta não 

poderia ter originado o evento danoso. Importante ressaltar a inversão do 

ônus da prova, posto que, embora o lesado deva se esforçar para delimitar o 

grupo de possíveis causadores, cabe a estes demonstrar sua exclusão da 

relação de causalidade. 

 Um dos casos paradigmáticos que inauguraram a aplicação da teoria 

em questão no cenário jurisprudencial brasileiro trata-se do “Caso dos 

Pinheiros”, episódio em que diversas empresas praticavam o corte de 

pinheiros na mesma região, quando foi extrapolado o limite permitido, 

derrubando-se quantidade de árvores além da contratualmente autorizada. 

A problemática gira em torno da dificuldade de identificação da empresa 

que agiu irregularmente, ultrapassando o limite.  

Como as empresas atuaram sucessivamente, não foi determinado 

nos autos a responsável, decidindo-se, inicialmente, pela condenação 

solidária de todas. Sustenta Julio Alberto Díaz que a decisão foi injusta, 

pois não se justifica a imposição da solidariedade ao caso, apenas pela 

dificuldade em identificar o autor do dano (DÍAZ, 1995, p. 156-158).  

Todavia, reconhecendo tal crítica, o Supremo Tribunal Federal 

reformou a decisão anterior, ainda que com divergência, sendo vencedores 

os Ministros Antônio Neder e Rodrigues Alkmin, acordando-se que: 

No caso dos autos, porém, nenhuma dessas circunstâncias 

ocorre, a justificar a pretendida solidariedade. Aqui, sequer se 

apurou quem fez derrubar pinheiros em excesso e quantos se 

fez derrubar. Cada réu, eventualmente, poderia responder pela 

ação própria, se não houve concerto entre eles, para a prática 
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de um ato em conjunto. Pela só dificuldade em identificar o 

autor do dano, a solidariedade não se dá82. 

 Em recente caso levado à apreciação do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, reformou-se sentença de primeiro grau para afastar a aplicação 

da teoria da causalidade alternativa83. Entenderam os desembargadores que, 

pelo acervo probatório dos autos, não é possível descobrir quem divulgou 

imagens de vítima hospitalizada, ofendendo seus direitos da personalidade. 

Ressaltou-se a impossibilidade de delimitar não só quem, efetivamente, 

causou o dano, mas também o grupo de pessoas ao qual o autor está 

vinculado. Consequentemente, argumentou-se não ser possível a aplicação 

da teoria ora analisada, “na medida em que mesmo esta figura pressupõe a 

certeza de que determinado grupo ou coletivo de pessoas causou o dano, 

ainda que não se saiba efetivamente quem dentre eles”.   

1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 A teoria permite a imposição de penalidades indenizatórias contra 

grupo de agentes, ainda que não se tenha especificamente comprovado que 

todos foram causadores do dano. É hipótese de franca flexibilização do 

nexo causal, com o intuito de não deixar a vítima sem reparação, 

unicamente pela dificuldade de enquadrar o real causador nos pressupostos 

tradicionais da responsabilidade civil.  

 
82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE nº 86446, Rel. Min. ANTONIO NEDER, 

Primeira Turma, j. em 14.06.1977. DJe: 02.12.1977, pp-08748. Obtido em: 

<www.portal.stf.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em: 04.03.2018, às 12h08. 

83 Ementa: “Apelação cível. Ação de indenização. Dano à imagem. Vítima de explosão de 

granada em baile funk. Captação e divulgação indevida da imagem da vítima em leito de 

emergência em hospital público estadual. Responsabilidade do estado. Responsabilidade 

objetiva que não prescinde da análise do nexo causal. Rejeição da teoria do risco integral. 

Nexo causal que deve ser direto e imediato. Falta de prova da autoria do dano. Rejeição 

das teorias de causalidade presumida. A aplicação da causalidade alternativa pressupõe a 

certeza de que determinado grupo ou coletivo de pessoas causou o dano, ainda que não se 

saiba efetivamente quem dentre eles. Inaplicabilidade. Ausência de prova do nexo causal. 

Improcedência dos pedidos autorais. [...]”. (RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. 17ª 

Câmara Cível. Ap. Cível nº 0192364-74.2012.8.19.0001. Rel.(a) Des.(a) Marcia Ferreira 

Alvarenga, j. em 05.07.2017. DJe: 07.07.2017. Obtido em: <www1.tjrj.jus.br>. Acesso 

em: 09.04.2018, às 12h34). 
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Segundo Caio Mário:  

Na esteira de transformações pelas quais atravessa a 

responsabilidade civil, observa-se tendência a mitigar o rigor 

na avaliação do nexo causal com o objetivo de garantir 

reparação integral à vítima. [...] 

Nessa direção, alude-se à causalidade alternativa, aplicável a 

casos em que, diante da impossibilidade de se determinar 

quais agentes, dentre os diversos participantes do evento 

danoso, concorreram para o dano, este é imputado à conduta 

do grupo coletivamente considerado. Uma vez demonstrado 

que a ação daquela coletividade resultou necessariamente no 

dano, atribui-se a todos os partícipes da atividade o dever de 

indenizar (SILVA PEREIRA, 2012, p. 118). 

 Defende-se, ainda, que a teoria foi cunhada para abarcar atividades 

que podem ser lícitas e cujo exercício envolve periculosidade, podendo-se 

afirmar que “a causalidade alternativa, chamada de suposta, é uma 

modalidade resultante da conduta coletiva, não necessariamente ilícita, mas 

que traduz, via de regra, uma ação perigosa ou com a potencialidade de 

trazer risco de danos” (GIUSTINA, 1991, p. 157). 

 Há maior clareza em aplicar a teoria para potenciais casos de “fuga 

de responsabilidades, ou seja, o amparo do anonimato oferecido pelas 

atividades coletivas geradoras de danos e que, desde o ponto de vista social, 

são potencialmente mais graves, na medida em que uma reunião de 

indivíduos multiplica o seu poder, eficácia e periculosidade” (DÍAZ, 1995, 

p. 67).  

O art. 1.529 do Código Civil de 1916 já estipulava 

responsabilização solidária e objetiva de todos os que residiam no local, 

pelos danos decorrentes dos objetos que dele caíssem ou fossem lançados, 

aplicando-se, logo, nítido raciocínio de causalidade alternativa. No entanto, 

não havia consenso quanto ao regime que regeria os danos provenientes de 

condomínios. A expansão do âmbito da aludida norma foi fruto de gradual 

construção doutrinária e, embora o atual diploma tenha se limitado à 

reprodução do sentido da disposição anterior, entende-se que o mesmo 
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regime deve se aplicar às edificações condominiais (SCHREIBER, 2015, p. 

76). 

O âmbito de incidência da causalidade alternativa hoje vai muito 

além do contexto de edificações condominiais indicado.  A teoria é 

recebida com saudosismo, em especial, nas áreas envolvendo danos 

consumeristas e ambientais. Igualmente, por exemplo, os casos já aqui 

tratados da queda de transeunte idosa em função dos folhetos de candidatos 

pelo chão e do dano à imagem de vítima hospitalizada – sendo neste 

afastado o dever de reparação apenas diante da indeterminação do grupo a 

se aplicar a causalidade alternativa –, comprovam a amplitude de 

incidência da teoria. 

Reconhece Vasco Della Giustina que a produção em massa exigida 

pela sociedade consumerista atual vem acompanhada de problemas como o 

aumento da quantidade de produtos defeituosos. Realidade que envolve 

diversas empresas durante os processos de produção e colocação do 

produto no mercado, ou conclusão da prestação do serviço, sendo bastante 

difícil a identificação do devido responsável pelo evento danoso 

(GIUSTINA, 1991, p. 155). 

2. A RELAÇÃO ENTRE CAUSALIDADE ALTERNATIVA E 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

Zimmermann reconhece que vários ordenamentos invocam a noção 

de culpa enquanto ponto limitador de responsabilidade. Para o autor, o 

conceito de culpa se associa ao descumprimento da obrigação (ação 

culposa) e não ao resultado danoso (ZIMMERMANN, 2014, p. 200). Ainda 

quanto ao elemento da culpa, Caio Mário enuncia que “a tendência é o 

alargamento do conceito de culpa, e consequente ampliação do campo da 

responsabilidade civil, ou do efeito indenizatório” (SILVA PEREIRA, 

2018, p. 527-528). 
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Confirma-se o destaque ao efeito indenizatório, apontado pelo 

segundo autor. Para tanto, de um lado, amplia-se o âmbito da culpa para 

maior irradiação da responsabilidade civil, na modalidade subjetiva, 

enquanto, ao mesmo tempo, ampliam-se as hipóteses de objetivação da 

responsabilidade. Porém, atualmente o cenário com maior expressividade 

diz respeito ao último ponto, qual seja: à difusão da responsabilidade 

objetiva.  

 Nesse contexto, importante averiguar a relação entre causalidade 

alternativa e responsabilidade objetiva.  

 Há similaridades entre as duas noções, cuja compreensão é 

importante fator no estudo em prol de melhor aplicação da causalidade 

alternativa. Entretanto, as teorias não se sobrepõem nem devem ser tratadas 

como sinônimas ou substitutas. Cada qual tem suas respectivas 

particularidades e casos a que se destina. 

 Vasco Della Giustina reconhece a aparente semelhança entre os dois 

institutos: 

A comparação entre a idéia de risco na culpa e a causalidade 

alternativa tem sua razão de ser. É que nas situações de risco 

não se discute a culpa, como, paralelamente, nas situações de 

causalidade alternativa não se discute o nexo causal, que é 

suposto, e que acarreta a presunção de culpa (GIUSTINA, 

1991, p. 142).  

   
 A causalidade alternativa, de fato, possui ares do regime de 

responsabilidade objetiva. Basta a identificação do grupo em que esteja 

inserido o provável autor do dano para que incida a responsabilização, ou 

seja, sem análise de efetivo nexo individual com a lesão, assim como na 

responsabilidade objetiva impõe-se o dever reparatório sem aferição de 

culpa.  

A delimitação do grupo de possíveis causadores para fins de 

reconhecimento do âmbito da causalidade alternativa, na prática, 
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corresponde à comprovação do nexo de causalidade para fins de 

responsabilidade objetiva. Em ambas as hipóteses de imposição de 

responsabilidade não se adentram no mérito de ter o agente causado 

diretamente ou necessariamente o dano, e sim se identifica a possibilidade 

efetiva de tê-lo provocado. 

O art. 1.529 do Código Civil de 1916, cuja redação foi reproduzida 

no art. 93884, atualmente em vigor, traz previsão de casos em que a doutrina 

notadamente reconhece como situações de responsabilidade objetiva e nas 

quais visivelmente se identifica a aplicação de raciocínio da causalidade 

alternativa, conforme pontuado anteriormente. 

 Segundo Beviláqua, a responsabilização em tais condições será 

necessariamente objetiva, podendo ser afastada se comprovado que a 

autoria coube a terceiro, em trecho assim retratado: 

Pouco importa que não haja postura municipal ou regulamento 

de hygiene prohibindo atirar coisas para fóra de casa em 

lograr não destinado a esse mister. O ponto de vista do Codigo 

Civil é o damno á pessôa ou aos bens de outrem. A 

responsabilidade é objectiva e recae sobre o habitante da casa, 

que se não excusa, allegando que o acto prejudicial foi 

praticado por outra pessoa (BEVILAQUA, 1919, p. 294). 

 No mesmo sentido, Carvalho Santos reconhece que a 

responsabilidade de que trata esse artigo é objetiva, pois incide 

independentemente de o objeto causador do dano ter caído ou ter sido 

dolosamente atirado, ou de pessoa alheia, que ali não habita, tê-lo feito 

(SANTOS, 1978, p. 338-339). 

Em recente caso levado à apreciação do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), o Ministro Relator Massami Uyeda reconheceu o dever de o 

condomínio reparar danos provocados em virtude de pedra dele lançada. 

Na oportunidade, invocou-se disposição do referido art. 938 do Código 

 
84 Código Civil/2002. Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo 

dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. 
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Civil de 2002, considerando tratar-se de hipótese de responsabilidade 

objetiva, sem, todavia, fazer menção à teoria da causalidade alternativa85. 

O exemplo revela a sutileza entre as duas figuras ora analisadas. O 

fundamento expresso invocado pelo acórdão é a responsabilidade objetiva. 

Contudo, o raciocínio realizado é o mesmo daquele que justifica a 

causalidade alternativa: não se sabe quem de fato lançou a pedra e, com 

vistas a garantir a reparação da vítima, atribui-se responsabilidade ao 

coletivo do condomínio. 

A despeito da semelhança retratada, a resolução de caso concreto de 

causalidade alternativa não importa recorrer à responsabilidade objetiva. 

 Para a aplicação de responsabilidade objetiva é preciso que se 

comprove o nexo causal da atividade do ofensor com o dano acarretado. 

Ainda que não se exija discussão de culpa, e que o nexo causal diga 

respeito à mera ligação com o processo de produção do dano e não à efetiva 

conduta culposa, direta e necessária com o evento, a prova desse nexo não 

é dispensada. Enquanto na causalidade alternativa, embora também não se 

precise demonstrar que os agentes responsáveis necessariamente 

produziram o dano, é preciso identificar a provável chance de tê-lo feito e, 

sobretudo, de comprovação do possível envolvimento de cada um dos 

membros do grupo ao qual será imposto o dever reparatório, 

individualmente. 

Destacada a similaridade e as incompatibilidades entre os institutos, 

pode-se apreender melhor a teoria da causalidade alternativa, além de evitar 

impropriedades práticas.  

 
85 Ementa: “Recurso Especial - Ação de Indenização - Danos Materiais – Objeto lançado 

da janela de edifício - Ilegitimidade passiva ad causam - Não-ocorrência - Teoria da 

prospettazione (ou da asserção) – Objetos lançados da janela de edifícios – A reparação 

dos danos é responsabilidade do condomínio - Precedente - Recurso especial a que se nega 

seguimento”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.142.037 – SP. Rel. Min. 

Massami Uyeda. Decisão Monocrática, j. em 28.03.2012. DJe: 03.04.2012. Obtido em: 

<www.stj.jus.br>. Acesso em: 12.04.2018, às 19h43).  
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2.1. IMPROPRIEDADES NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES 

CONSUMERISTAS 

 

 Não obstante a aproximação pontuada entre responsabilidade 

objetiva e causalidade alternativa, há tendência de subversão conceitual nos 

precedentes envolvendo consumidores. 

 O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê expressamente a 

incidência da responsabilidade objetiva para o julgamento de danos 

provocados aos consumidores, consagrando tal regime. Assim, é 

desnecessário invocar a causalidade alternativa quando a responsabilidade 

objetiva já soluciona o caso, justificando o nexo do evento com os devidos 

responsáveis. Além disso, é também temerária a utilização recorrente de 

tamanha flexibilização do nexo de causalidade. 

 Sobre o microssistema do CDC, informa-se que a causalidade 

alternativa foi indiretamente prevista. Ainda assim, não é pertinente invocá-

la como fundamento, quando a responsabilidade objetiva já suficientemente 

resolve a controvérsia. Veja-se: 

Impõe refletir sobre a responsabilidade extracontratual do 

grupo, também chamada de causalidade alternativa, exposta 

indiretamente no art. 7º, parágrafo único, e nos artigos 

seguintes (arts. 12, 13 e 14). [...] A solução do CDC (art. 7º e 

art. 25, §§1º e 2º) é coerente, uma vez que a responsabilidade 

é objetiva; logo, objetiva, tal prova não é mais necessária e 

não será motivo de exclusão da responsabilidade. O 

importante nesse sistema não é a culpa subjetiva de um ou de 

muitos da cadeia de fornecimento de serviços, mas sim a 

prova do (fato) defeito do serviço e do nexo causal com o 

dano causado às vítimas, todas agora consideradas 

consumidoras (art. 17) (MARQUES, 2016, p. 416).  

 

 Para casos como o da queda de idosa na calçada, ao escorregar com 

panfletos espalhados pelo chão, de fato, é preciso recorrer à causalidade 

alternativa, sob pena de quedar-se a vítima sem reparação, por não se saber 

identificar o qual candidato teve o “santinho” ali jogado, que provocou a 

queda.  
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Contudo, para casos solucionados sem menção à causalidade 

alternativa – como os adiante abordados –, a invocação da teoria apenas 

fundamenta a irregular desincumbência da necessidade de prova do nexo. 

Tal situação se evidencia no “Caso dos Pinheiros”, já retratado. Nessa 

hipótese, a invocação da causalidade alternativa: (i) beneficia a parte 

autora, retirando-lhe o ônus de angariar e apresentar suporte probatório 

para a identificação dos responsáveis, (ii) viola as claras disposições legais 

pela aplicação da responsabilidade objetiva e (iii) prejudica a compreensão 

da teoria em questão, pois inobservando seu caráter excepcional – de que 

somente admite aplicação quando não houver outra forma de identificação 

do nexo de causalidade entre o responsável e o dano –, banaliza-se 

compreensão da tese. 

 Um dos julgados em que se identifica a crítica apontada trata-se de 

ação contra companhia de seguros e universidade, movida por aluno 

desta86. O autor alega que ao se matricular na instituição de ensino foi 

automaticamente incluído no Seguro de Vida em Grupo Educacional e 

Acidentes Pessoais, sendo que, com o falecimento de seu pai – que era 

quem pagava as mensalidades do curso superior – passa a ter direito a 

receber o benefício securitário, para que seja possível continuar seus 

estudos.  

Embora o pleito tenha sido inicialmente indeferido, com a 

confirmação do posicionamento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande 

Sul, ao julgar recurso de apelação, o que chama a atenção é o raciocínio 

realizado quando da análise de ilegitimidade passiva invocada pela 

universidade ré. Assim narra o acórdão, proferido por unanimidade: 

 
86 Trecho da ementa: “Apelação Cível. Seguros. Seguro Educacional. Morte do pai do 

autor. Próprio apelante nominado como responsável pelo pagamento das mensalidades. 

Negativa de cobertura. Ônus de comprovar que era o "de cujus" quem arcava com as 

mensalidades. Inteligência do artigo 333, inciso I, do CPC. Apelo desprovido. Agravo 

Retido”. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Sexta Câmara Cível. Apelação 

Cível nº 70052600475. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. em 28.08.2014. DJe: 

02.09.2014. Obtido em:< http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em 07.04.2018, às 12h34). 
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Ademais, em se tratando de relação albergada pelas 

disposições do Código de Defesa do Consumidor - artigos 2º, 

3º e 12 - resta presente a "causalidade alternativa", podendo a 

[parte] autora escolher de qual dos demandados irá 

responsabilizar pelo pagamento da indenização securitária, 

visto que de acordo com o Diploma Consumerista, os 

responsáveis pela ofensa respondem solidariamente pelos 

danos causados (artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, 

parágrafo único, ambos do supracitado codex). 

 

 No presente caso, não é necessário recorrer à causalidade 

alternativa. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUC-RS) é parte legítima para responder à demanda, pois está diretamente 

relacionada ao conflito exposto, sendo por causa de matrícula em um de 

seus cursos que se contratou o seguro cuja incidência é pleiteada, bem 

como sendo que era a ela que era feito o efetivo pagamento das 

mensalidades.  

 Não se trata de grupo de possíveis ofensores em que não se é 

possível identificarem a autoria do efetivo responsável. Ao contrário, incide 

nesse ponto não só o Código de Defesa do Consumidor (CDC), como, 

sobretudo o Código de Processo Civil (CPC)87, para se avaliar a 

necessidade de formação de litisconsórcio, haja vista o envolvimento das 

duas empresas – a universidade e a seguradora – e a possibilidade de ambas 

ofertarem defesa na demanda. 

 Reconhecida a relação consumerista entre as partes, aplica-se a 

responsabilidade objetiva (art. 12, CDC). Confirmado o nexo causal com a 

conduta dos demandados, incidem os dispositivos mencionados no trecho 

acima transcrito para impor-lhes condenação solidária. Todavia, o caso é de 

improcedência do pleito autoral e de inexistência do direito à cobertura 

securitária, não havendo justificativa ou necessidade para a menção à 

causalidade alternativa. 

 
87 CPC/2015, Art. 113.  Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em 

conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide. 
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 Destaca-se caso apreciado pelo STJ com certa similaridade ao 

mencionado acima. Na oportunidade, foi ajuizado pleito por demanda de 

seguro em função de invalidade do pai e responsável pela manutenção dos 

estudos do autor na Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A 

instituição de ensino apresentou recurso especial, alegando, dentre outros, 

sua ilegitimidade para responder à demanda. 

 O acórdão de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

negou seguimento ao pleito recursal por não se insurgir o recurso contra os 

fundamentos específicos da decisão atacada. Porém, o que chama a atenção 

é trecho desse acórdão recorrido transcrito no voto proferido pelo Ministro, 

em que se identifica o mesmo raciocínio do precedente do TJ-RS acima 

criticado, no qual a causalidade alternativa é invocada como regra que 

impõe a solidariedade no CDC88. 

 Em outro julgamento também se recorreu à noção de causalidade 

alternativa para argumentar a legitimidade passiva de uma das rés. Trata-se 

de demanda por danos morais e materiais ajuizados por consumidor que 

contratou pacote turístico com uma empresa, sendo que esta, por sua vez, 

contratou segunda empresa para fazer o transporte. Houve acidentes com o 

tombamento de ônibus da segunda empresa, sofrendo o autor sérios danos 

físicos.  

 Em análise do caso, o TJ-DF manteve decisão de primeira instância 

que reconheceu a legitimidade da segunda empresa para responder pela 

reparação de danos.  

 
88 “Assim sendo, tanto a seguradora quanto a estipulante da apólice de seguro são 

identificadas na condição de fornecedor do serviço, para os fins e efeitos do art. 3º e 12 do 

CDC, podendo o segurado (consumidor), escolher qual deles deverá responsabilizar pelo 

pagamento imediato dos danos frente à chamada “causalidade alternativa”, em que se 

imputa a todo um grupo de fornecedores uma atividade lícita grupal, disso advindo a 

conseqüência jurídica de que, frente ao consumidor, todos são solidariamente 

responsáveis”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 733.170. Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe: 11.04.2011. Obtido em: <www.stj.jus.br>, Acesso 

em 14.04.2018, às 08h56). 
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 Ambas as empresas são partes legítimas a compor o polo passivo da 

demanda, respondendo de forma solidária, com fundamento no CDC, pois 

é inegável o envolvimento entre a prestação de serviços feita ao 

consumidor e o acidente sofrido por este, tendo em vista que o evento 

ocorreu durante a execução do contrato de transporte com o ônibus da 

segunda empresa. 

  O raciocínio do parágrafo anterior bastaria para o afastamento do 

recurso da segunda empresa, não sendo pertinente a seguinte argumentação 

trazida pelo acórdão: 

Em consequência, na ação movida pelo autor respondem a 

agravante e a primeira ré na ação originária.; isso decorre da 

denominada causalidade alternativa, que conduz à 

responsabilização de todo o grupo envolvido na cadeia de 

prestação de serviços que conduziu aos danos causados ao 

consumidor, e que encontra previsão legal no parágrafo único 

do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor [...]. 

 Novamente, percebe-se confusão com os pressupostos da teoria da 

causalidade alternativa. Ora, tal teoria não apenas “conduz à 

responsabilização de todo o grupo envolvido” na cadeia de eventos de 

produção do dano, e sim, de forma excepcional, tão somente naqueles 

remotos casos em que se tornar impossível a identificação do efetivo 

responsável. Nota-se real impropriedade, desvirtuação e banalização da 

aplicação da causalidade alternativa. 

3. OUTRAS ABORDAGENS 

Adiante se abordam algumas das principais teorias do nexo de 

causalidade, em raciocínio comparativo com a concepção da causalidade 

alternativa. Em sequência, no próximo capítulo, busca-se relação com o 

regime objetivo de responsabilidade, quando houver. 

3.1. CAUSALIDADE PROBABILÍSTICA 

 Segundo Julio Alberto Díaz, “para essa corrente de pensamento, o 

dano não é a produção de acidente, senão o incremento probabilístico de 
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que resulte um dano certo como consequência da prática de uma 

determinada atividade” (DÍAZ, 1995, p. 129-131). Continua o autor 

dizendo que a efetiva causa do dano não terá impacto, pois o que se levará 

em conta é descobrir se cada causa incrementou a possibilidade de que o 

resultado danoso ocorresse. 

Tal corrente considera a probabilidade de que determinado fato 

tenha dado causa ao resultado evidenciado, para fins de averiguação da 

relação de causalidade e do consequente dever de reparar. Trata-se de juízo 

regressivo para identificar o nexo causal, não se importando a possibilidade 

de ter o agente previsto o resultado. 

Assim, a causalidade probabilística não necessariamente exige a 

previsibilidade, sendo esta compreendida como a possibilidade de se 

conhecer as prováveis consequências do evento. Zimmermann leciona que 

a racionalização da regra da previsibilidade é geralmente considerada 

quando a parte inadimplente teve condições de prever as consequências do 

descumprimento razoavelmente previsíveis, ao discutir os termos de um 

acordo, devendo ter barganhado a limitação de sua responsabilidade ou se 

assegurado 89. 

3.2. CAUSALIDADE VIRTUAL 

É modalidade que auxilia a compreensão de importantes situações 

de pretensão indenizatória. Trata de hipóteses de concorrência de processos 

ou séries causais, sendo que um desses eventos foi atingido por outro, de 

 
89 Cf. tradução parafraseada do trecho: “The rationale for the foreseeability rule is usually 

taken to be that the nonperforming party, in determining whether to enter into the contract 

and, if so, on which conditions, whether to bargain for a limitation of his liability, or to 

take out insurance, had not been able to take account of consequences of a 

nonperformance which were not reasonably foreseeable.” (ZIMMERMANN, 2014, p. 

206). Ainda, no referido estudo, Zimmermann ainda aponta que a ideia de previsibilidade 

pode não ser a melhor forma de capturar a estrutura necessária à limitação da 

responsabilidade do devedor. Para tanto, indica a teoria do direito germânico de que a 

intenção do contrato deve determinar a extensão da responsabilidade do devedor. Defende 

que o escopo protetivo do contrato torna-se o limite das hipóteses que podem ser opostas 

contra o devedor. 
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forma a impedir o resultado que inicialmente o primeiro acarretaria. 

Segundo Francisco Manuel Pereira Coelho, a causa reconhecida como 

puramente virtual ou hipotética, é aquela “cuja eficácia causal não chegou a 

desenvolver-se efetivamente em relação ao dano de que se trata” 

(COELHO, 1998, p. 23).  

 Possui variações, podendo a causa real atingir o andamento da causa 

virtual antes mesmo do resultado desta começar a ser efetivado, ou 

simplesmente impedir sua continuação, tendo já se iniciado. Ademais, uma 

causa pode ser ao mesmo tempo virtual em relação a um dano e real em 

relação a outro dano diferente. 

 Classifica-se em interrompida e em antecipada. Causalidade virtual 

interrompida ocorre nos casos conforme descrição acima aludida, em que o 

primeiro fato capaz de provocar o dano ainda não o tinha causado, quando 

teve lugar o segundo fato que efetivamente conduziu ao resultado danoso. 

Portanto, não se verifica nexo causal com o primeiro fato, virtual ou 

hipotético. Por outro lado, na causalidade antecipada, o primeiro fato já 

havia dado início à produção do resultado danoso, não se afastando, dessa 

forma, o nexo entre eles existente, mesmo que se sobreponha outro evento. 

No que toca a esse segundo evento, contudo, deve-se avaliar 

casuisticamente seu impacto e sua relação com a produção do dano. 

 Assim, a causa virtual compreende o segundo fato ocorrido na 

modalidade interrompida e o primeiro evento iniciado na modalidade 

antecipada. 

 A principal problemática relacionada diz respeito à polêmica da 

relevância negativa da causa virtual. Há dificuldade de apurar se a causa 

real produziu todo o dano, ou se a causa virtual também chegou a produzir 

algum efeito.  

 Francisco Coelho destaca que a causalidade virtual traz à tona “o 

problema da relação de condicionalidade entre o facto constitutivo de 
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responsabilidade e o dano real verificado”. Para tanto, defende o autor a 

adoção de dois passos. Em primeiro lugar, deve-se perquirir se a causa real 

ainda pode ser considerada conditio sine qua non do dano, apesar da causa 

hipotética; e, em segundo, deve-se considerar o dano real, e não os efeitos 

patrimoniais (COELHO, 1998, p. 171-174). 

 Embora tanto a teoria da causalidade virtual quanto a teoria da 

causalidade alternativa sejam pensadas para casos em que há mais de um 

agente envolvido no processo de formação do dano, cada uma tem sua 

particularidade claramente delineada. Enquanto a primeira se presta a 

identificar agente com conduta meramente hipotética, que não sofrerá 

responsabilização pelo dano provocado; a segunda visa a identificar grupo 

de possíveis causadores para, flexibilizando o nexo causal, atrair a 

obrigação de reparar a todos solidariamente, embora nem todos tenham de 

fato provocado o resultado nocivo. 

 Apesar da notória diferenciação entre ambas, a aplicação de uma 

pode eventualmente resolver dificuldades de aplicação da outra. É 

importante compreendê-las como aliadas, de forma que quando uma não 

for hábil a solucionar o conflito, dê espaço à outra. 

3.3. CAUSALIDADE PRESUMIDA 

 

É corrente que claramente pretende beneficiar a posição da vítima, 

mitigando-lhe o ônus probatório. Segundo Caio Mário: “no âmbito dessa 

mesma tendência a tornar flexível o nexo causal, situam-se as chamadas 

presunções de causalidade, a traduzir tanto a superação de obstáculos 

probatórios para a comprovação do nexo de causalidade, como a aplicação 

de juízos de probabilidade em sua definição” (SILVA PEREIRA, 2012, p. 

118).  

No que concerne à causalidade alternativa, Julio Alberto Díaz 

reconhece haver incompatibilidade com as presunções causais. O autor 

ainda defende que a previsão do art. 1.529 do Código Civil de 1916 – atual 
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art. 938 – trata de situação de causalidade presumida, e não de causalidade 

alternativa. 

À primeira vista pode parecer que existe uma presunção de 

culpa, na medida em que se admite a possibilidade de se 

exonerar da responsabilidade. Não obstante, é importante 

destacar que quando o código estabelece presunções de culpa, 

estas são aplicadas a supostos onde não cabe discussão 

alguma em relação à identificação do agente do dano; isto é, 

quando o vínculo de causalidade se encontra previamente 

estabelecido (DÍAZ, 1995, 166). 

 Deveras, há diferenças entre as duas figuras. A presunção incide de 

imediato nas situações para a qual é pensada. Enquanto a causalidade 

alternativa requer comprovação mínima do envolvimento de todos os 

componentes do grupo com o evento danoso. A partir do momento em que 

se define tal grupo, é perfeitamente aceitável dizer que incide juízo 

probabilístico de que quaisquer deles poderiam ter dado causa ao dano e, 

dessa forma, incorrerão no ônus de reparação. Todavia, não se identifica a 

figura da presunção na causalidade alternativa, e sim essa necessidade de 

comprovação da sujeição de cada agente, individualmente, às 

consequências da responsabilidade civil. 

 Por fim, enuncia Anderson Schreiber que “vem se presumindo a 

existência de nexo causal em relação a todos os potenciais causadores de 

um dano sempre que não se afigura possível demonstrar de qual deles 

partiu a conduta efetivamente lesiva” (SCHREIBER, 2015, p. 77-78). 

 

3.4. CONCAUSAS 

Pensando nas classificações de hipóteses de causalidade plural, 

cumpre elencar as “circunstâncias que concorrem para o agravamento do 

dano, mas que não têm a virtude de excluir o nexo causal desencadeado 

pela conduta principal, nem de, por si sós, produzir o dano” (CAVALIERI 

FILHO, 2012, p. 62-64).  
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Nessa linha, podem ser subdividas em preexistentes – relevantes 

para a efetivação do resultado danoso final, sendo que já existiam quando 

da conduta do agente e é irrelevante seu conhecimento – e em 

supervenientes ou concomitantes –, sendo estas irrelevantes para o agente, 

pois apenas reforçaram o dano. 

 Para Agostinho Alvim, podem ser sucessivas ou concomitantes 

(ALVIM, 1980, p. 343). 

Segundo Vasco Della Giustina, “se, porém, o dano for ou puder ser 

causado por todos os sujeitos, ou por algum deles que desenvolve atividade 

comum, ou que, ao menos coopera com ela, a responsabilidade deve, 

principalmente, ser aferida, distinguindo-se em três modalidades 

específicas” (GIUSTINA, 1991, p. 47). 

 Outra abordagem da sistemática de classificações: (i) cumulativa, 

quando há agentes diferentes e cada conduta poderia ter provocado o dano 

isoladamente; (ii) necessária, que corresponde à comum da classificação 

anterior e (iii) alternativa, com o mesmo sentido de que “dentro de um 

determinado grupo de pessoas está o causador de um dano, mas não é 

possível determinar precisamente quem é o efetivo lesante” (MONTEIRO, 

2014, p. 6). A identificação do nexo de causalidade é simples nas duas 

primeiras e mais trabalhosa na que é objeto desse estudo. 

 Nota-se que os autores possuem olhar particular para a classificação 

das hipóteses de causalidade plural. As dissonâncias, contudo, não são 

relevantes para o presente trabalho. O que ora consideramos é a 

compreensão e definição da teoria da causalidade alternativa, concebida de 

maneira semelhante pelos doutrinadores mencionados, e sua relação e 

diferenciação com as demais vertentes esplanadas. 
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3.5. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES 

CAUSAIS 

 

De tendência generalizadora, a teoria da conditio sine qua non, traz 

todos os eventos relacionados para dentro da cadeia causal. “Como o 

próprio nome diz, essa teoria não faz distinção entre causa (aquilo de que 

uma coisa depende quanto à existência) e condição (o que permite à causa 

produzir seus efeitos positivos ou negativos)” (CAVALIERI FILHO, 2012, 

p. 50).  

Com base no aludido raciocínio, uma ação será causa de um dano 

sempre que, feito regresso mental da cadeia de eventos, suprima-se essa 

causa, e o resultado danoso se altere de qualquer forma (VENOSA, 2013, p. 

54-55). No entanto, a teoria apresenta grave falha, pelo inconveniente de 

abrir margem para linha regressiva quase infinita. Pela fata de critérios de 

limitação do nexo e consequente inaplicabilidade prática, é consensual a 

rejeição à equivalência das condições.    

 

3.6. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA 

Essa visão é mais palatável por restringir o amplíssimo nexo causal 

delineado pela teoria da equivalência. Realiza-se juízo probabilístico para 

encontrar diferenciação entre as causas envolvidas, em oposição à 

presunção de igualdade na teoria anterior. Assim, não importa que todas as 

possíveis causas sejam hábeis a provocar o dano, e sim requer aferir qual 

dentre elas era adequada, ou a mais adequada a sua produção.  

A teoria da causalidade adequada encontra grande aceitação 

nacionalmente, conforme se evidencia pelos comentários adiante. Tal 

raciocínio, entretanto, requer ressalvas, conforme ao final destacado. 

De acordo com Marcelo Benacchio, essa é a teoria adotada no 

direito brasileiro, visto que: “as ideias de proximidade e imediatividade 
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nada mais são senão a probabilidade do fato para a causalidade do dano, 

destarte, a conclusão a que se chega é a de que nosso direito positivo se 

filiou à teoria da causalidade adequada” (BENACCHIO, 2015, p. 222). 

Contextualiza Julio Alberto Díaz que “esboçada por von Bar em 

1871, foi definitivamente formulada por von Kries em 1888 e afirma que 

nem todas as condições necessárias de um resultado são equivalentes” 

(DÍAZ, 1995, p. 48).  

Traz análise probabilística envolve a noção de razoabilidade. Para 

que uma causa seja adequada à confecção do resultado danoso, no 

momento da ação deveria ser razoável que o agente considerasse tal efeito. 

 Segundo Venosa, “causa, nesse sentido, será só o antecedente 

necessário que ocasionou o dano. Assim, nem todos os antecedentes podem 

ser levados à conta do nexo causal, o que nem sempre satisfaz no caso 

concreto” (VENOSA, 2013, p. 55). Tal raciocínio retoma a problemática de 

compatibilizar a concepção teórica da causalidade com o dever de 

reparação e a dificuldade de se chegar a esse antecedente necessário. 

Embora encontre saudosa recepção no cenário nacional, 

especialmente jurisprudencial, a teoria da causalidade adequada possui 

desafios e dificuldades. A maior crítica relaciona-se à dependência de 

critério tão incerto quanto o da probabilidade.  

Zimmermann destaca que tal critério, na prática, não revela decisão 

material para a solução dos casos, e é geralmente usado para 

convenientemente legitimar resultado obtido pela noção de justiça ou de 

razoabilidade. Corre-se o risco de privilegiar fundamentações 

principiológicas, a despeito de regras positivadas de identificação do nexo 

causal90. 

 
90 O autor americano explica que o direito alemão e o italiano têm tentado limitar o âmbito 

de imposição da responsabilidade a partir da teoria da causalidade adequada, em que só 

haverá responsabilidade pelas consequências usuais do descumprimento. Cf. tradução do 
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De acordo com Schreiber, “tal característica [a incerteza inerente a 

avaliações de normalidade e probabilidade] conduziu a certa associação 

entre a teoria da causalidade adequada e a teoria da conditio sine qua non 

no que diz respeito a uma intolerável indefinição quanto à efetiva causa do 

dano” (SCHREIBER, 2015, p. 59).  

Uma vez delineados os principais pontos e desdobramentos da 

teoria da causalidade adequada, analisá-la sob a ótica da causalidade 

alternativa revela importante estratégia de compatibilização. Deveras, a 

causa adequada pode também servir de grande aliada à solução de parte dos 

problemas criados pela causalidade alternativa e, especialmente, para a 

preservação da excepcionalidade desta.  

Apesar de ambas as teorias não resolverem todos os casos, referida 

associação entre elas pode auxiliar a reforçar a importância da causalidade 

adequada, ao mesmo tempo em que resguarda a causalidade alternativa 

apenas para situações em que não se consiga solucionar o problema de 

identificação do responsável, dentre os vários possíveis agentes. 

 

3.7. TEORIA DA CAUSALIDADE EFICIENTE 

 Com menor expressividade, essa concepção teórica foi abordada por 

Anderson Schreiber, que a definiu como aquela “segundo a qual as 

condições que concorreram para certo resultado não são equivalentes, 

existindo sempre um antecedente que, em virtude de um intrínseco poder 

qualitativo ou quantitativo, elege-se como verdadeira causa do evento”  

(SCHREIBER, 2015, p. 59-60).  

 
trecho: “German and Italian courts and legal writers, on the other hand, have attempted to 

limit the debtor's liability by applying a doctrine of "adequate causation": a non-

performing party is not to be liable for what cannot, according to common experience, be 

regarded as a normal or natural consequence of the non-performance”. 

(ZIMMERMANN, 2014, p. 202). 
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Em seguida, Schreiber salienta que a avaliação da causalidade 

ocorreria conforme os fatos concretos. Por tal motivo, destaca-se a 

dificuldade de determinação de critérios com mínima objetividade para 

“selecionar, entre as diversas causas de um dano, aquela que teve o poder 

intrínseco de produzi-lo no caso concreto”.  

Na prática, contudo, é mais um desdobramento, senão similar ou 

correspondente à teoria anterior, da causalidade adequada. Há mais 

alteração terminológica do que conceitual. 

 

3.8. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA OU IMEDIATA 

 Também conhecida como teoria da interrupção do nexo causal, é a 

única tese com expresso respaldo legal, dentre as analisadas (FARIAS; 

ROSENVALD; NETTO, 2018, p. 417). Foi abordada pelo Código Civil de 

191691, e reproduzida pelo diploma atual no art. 40392. Entende-se que se 

aplica ao âmbito da reparação civil, mesmo que prevista na parte de regras 

do inadimplemento. 

Segundo Agostinho Alvim, “mais importante, para nós, por ser a 

adotada pelo Código, é a teoria que requer haja, entre a inexecução da 

obrigação e o dano, uma relação de causa e efeito, direta e imediata” 

(ALVIM, 1980, p. 346). 

Orlando Gomes contempla que a causa do evento danoso é o fato do 

qual deriva com proximidade. Afirma que o nexo há de ser identificado 

entre o evento e sua causa necessária, reconhecendo que a legislação 

civilista incorporou essa concepção, na medida em que, ao “estatuir regras 

 
91 CC/1916, Art. 1.060. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 

danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direito e 

imediato.  

92 CC/2002, Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 

danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direito e 

imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.  
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a respeito das perdas e danos, prescreve que, em caso de inexecução 

contratual, só são indenizáveis os prejuízos efetivos e os lucros cessantes 

ocorridos por efeito direto e imediato do inadimplemento” (GOMES, 2011, 

p. 80). 

Ao abordar o Code civil francês, Zimmermann demonstra que, por 

seu art. 1.15193, a reparação de danos é restrita ao imediato e direto efeito 

do inadimplemento contratual94.  

Caio Mário também revela predileção por essa teoria (SILVA 

PEREIRA, 2012, p. 112-113).  

Sérgio Cavalieri Filho destaca que tal acepção causal não 

necessariamente importa na conduta cronologicamente mais próxima ao 

evento, e sim na que atua de maneira mais precisa, direta e determinante, 

conforme a lei natural (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 54). 

Ilustra-se confusão da jurisprudência brasileira em trecho de recente 

julgamento do Superior Tribunal de Justiça em que foi aplicada a teoria do 

dano direto e imediato, como sinônimo da teoria da causalidade adequada, 

assim escrito: “na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária 

de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

 
93 Code civil. Art. 1.151. Even in the case where the non-performance of the agreement is 

due to the debtor's intentional breach, damages may include, with respect to the loss 

suffered by the creditor and the profit which he has been deprived of, only what is an 

immediate and direct consequence of the non-performance of the agreement. 

94 Cf. tradução do trecho: “According to Article 1151 Code civil the recovery of loss is 

limited to what constitutes an "immediate and direct consequence" of the non-performance 

of the contract. This applies even in cases involving dol or faute lourde on the part of the 

debtor. Since in these latter situations the debtor does not enjoy the protection of the 

foreseeability rule in Article 1150, it must be assumed, somewhat counter-intuitively, that 

Article 1151 draws a distinction between unforeseeable loss that is direct and immediate, 

and unforeseeable loss that is not”. (ZIMMERMANN. Limitation..., cit., p. 200-201). 
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quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão)” 95.  

O acórdão afirma que “a causa direta e determinante do falecimento 

do menor fora a omissão do hospital em impedir a evasão do paciente 

menor, enquanto se encontrava sob sua guarda para tratamento de doença 

que poderia levar à morte”. Assim, reconhece o nexo de causalidade entre o 

evento danoso (a morte do paciente) e a conduta da instituição hospitalar. 

Schreiber defende que essas incorreções têm servido a garantir 

reparação às vítimas (SCHREIBER, 2015, p. 65). Porém, embora essa seja 

tendência na realidade jurisprudencial nacional, não é observada na 

totalidade dos casos. Há julgados em que as indefinições e confusões 

terminológicas são praticadas mesmo para afastar a responsabilização, 

conservando o prejuízo na vítima. É o que se identifica em demanda de 

reparação por danos por ricochete, movida por pais e irmãos de criança que 

ateou fogo ao irmão mais novo, causando-lhe queimaduras, após assistir 

número de mágica televisionado. No julgamento foram invocadas pelo 

Superior Tribunal de Justiça as duas teorias ora tratadas, para excluir o 

nexo de causalidade da emissora96.  

 A teoria da causalidade imediata assemelha-se à causalidade 

adequada por buscar solução para a definição do nexo, sem exigir sua 

flexibilização. Todavia, também apresenta dificuldades. Seu problema diz 

 
95 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. REsp nº 1307032/PR, Rel. Min. 

Raul Araújo, j. em 18.06.2013. DJe 01.08.2013. Obtido em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 

13.04.2018, às 23h29. 

96 Vejam-se trechos da respectiva ementa: “À aferição do nexo de causalidade, à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro (artigo 1.060 do Código Civil de 1916 e artigo 403 do 

Código Civil de 2002), destacam-se os desenvolvimentos doutrinários atinentes à teoria da 

causalidade adequada e àquela do dano direto e imediato. Considera-se, assim, existente o 

nexo causal quando o dano é efeito necessário e/ou adequado de determinada causa. [...] 

Ausente o liame de causalidade jurídica entre a transmissão do número de mágica e os 

danos alegados pelos autores, não há falar em responsabilidade civil da emissora ré e, por 

conseguinte, em dever de indenizar”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta 

Turma. REsp nº 1067332/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.11.2013. DJe: 05.05.2014. 

Obtido em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 13.04.2018, às 23h46). 
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respeito à inaptidão para abarcar danos que indiretamente resultam da 

conduta do agente.  

3.9. TEORIA DA CAUSALIDADE NECESSÁRIA OU SUBTEORIA 

DA NECESSARIEDADE 

 

 O principal mérito dessa corrente é permitir abarcar os danos 

indiretamente produzidos, ofertando solução à maior dificuldade da 

causalidade direta e imediata. 

É desdobramento da teoria da causalidade direta e imediata, por 

meio do qual “dano direto e dano imediato [são entendidos] de forma 

substancial, como reveladores de um liame de necessariedade – e não de 

simples proximidade – entre a causa e o efeito”. Por tal concepção, há 

dever de reparar quando o dano for resultado necessário de certa causa 

(TEPEDINO, 2006, p. 69). 

 Segundo Agostinho Alvim, “a escola que melhor explica a teoria do 

dano direto é a que se reporta à necessariedade da causa”. Afirma que se 

liga ao dano diretamente, sendo sua causa necessária, “porque ele a ela se 

filia necessariamente; é a causa única, porque opera por si, dispensadas as 

outras causas”  (ALVIM, 1980, p. 356-370). Resume o autor que “o dano 

deve ser consequência necessária da inexecução da obrigação” e “a 

expressão direto e imediato significa o nexo causal necessário”. Assim, 

mesmo o dano remoto pode ser consequência necessária do 

inadimplemento de certa obrigação, uma vez que não interveio nenhuma 

outra causa que promovesse a quebra do nexo entre eles. 

Gustavo Tepedino reafirma que prevalece como fundamento na 

prática judicial brasileira a subteoria da necessariedade, embora em várias 

decisões se invoque terminologicamente as teorias da causalidade adequada 

ou da causa direta e imediata (TEPEDINO, 2011, p. 111-113).   
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4. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 A despeito de todas as diversas teorias anteriormente tratadas, há 

casos em que tão somente a causalidade alternativa é hábil a impor o dever 

de indenizar. Não são desse modo, teorias excludentes, mas 

complementares. 

 Para fins de comparação com a responsabilidade objetiva, deve-se 

ter em mente que as demais teses acima retratadas atuam em campo 

independente do regime de responsabilidade – subjetiva ou objetiva – a ser 

aplicado a cada caso. 

 As noções de causalidade probabilística, virtual, teses de concausas, 

teoria da equivalência, causalidade adequada, eficiente e causalidade direta 

e imediata, aprimorada na subteoria da necessariedade, não guardam 

relação com a responsabilidade objetiva. Consoante apontado no parágrafo 

anterior, todas elas podem identificar nexo causal em contexto a ser regido 

pela responsabilidade com ou objetiva.  

Ainda, todas requerem o estabelecimento de juízo de análise do 

caso concreto, voltado à conduta do agente e a sua relação com o evento 

danoso. Não são como a teoria da causalidade alternativa, em que basta a 

identificação do grupo de possíveis causadores para a incidência do dever 

reparatório.  Nesse sentido, a teoria da causalidade alternativa é de fato a 

que mais se assemelha à análise de responsabilidade objetiva.  

A única que destoa um pouco desse padrão é a teoria da causalidade 

presumida, pois, mesmo que caiba prova em contrário, há automática 

identificação do nexo causal, sem maiores investigações da conduta no 

caso concreto. No entanto, diferentemente da ampla margem de incidência 

da causalidade alternativa – já abordada, em especial, no subitem “1.2” – a 

causa presumida somente se aplica a hipóteses expressamente previstas. 

Novamente, a causalidade alternativa é a que mais se aproxima do regime 

da responsabilidade objetiva. 
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5. CAUSALIDADE ALTERNATIVA E SOLIDARIEDADE  

 

Solidariedade é ficção jurídica que funciona como mecanismo 

solucionador de situações problemáticas no âmbito civil. Além da hipótese 

geral de mais de um agente ofensor, reconhece-se também aplicação de 

medidas solidárias para hipóteses de causalidade alternativa, quando o 

evento danoso resultar de atos independentes ou individuais, que poderiam 

tê-lo causado isoladamente.  

Ensina Caio Mário que quando houver mais de um agente na 

posição de autoria do dano, todos eles responderão solidariamente perante 

o ofendido. Argumenta que o “fundamento desta solidariedade legal está 

em que, ontologicamente, não cabe indagar a materialidade da participação 

de cada um, nem comporta o resultado danoso uma análise das 

contribuições individuais, a fim de que se rateiem os efeitos” (SILVA 

PEREIRA, 2018, p. 523-524). 

 Antunes Varela expõe os contornos da solidariedade, afirmando 

que: 

Através do nexo que prende as várias obrigações procuram os 

autores explicar a responsabilidade de cada um dos devedores 

pela prestação integral, o facto de a prestação efectuada por 

um deles a todos liberar perante o credor, o efeito extintivo 

comum dos restantes modos de satisfação do interesse do 

credor, a persistência do direito de regresso contra o devedor 

cuja dívida havia prescrito ou tinha sido remitida nos termos 

do artigo 864, 2º, etc. (VARELA, 2000, p. 791). 

As soluções dos casos justificados pela teoria da causalidade 

alternativa permeiam imposição de medidas solidárias aos membros do 

grupo de possíveis causadores do dano.  

Pontua Schreiber que “é nesse contexto que vem invocada a teoria 

da causalidade alternativa, a fim de impor a responsabilidade solidária 
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sobre todo o grupo envolvido na geração do dano, embora, a rigor, apenas 

um de seus integrantes o tenha provado” (SCHREIBER, 2015, p. 75-76). 

Em seguida, defende o autor que é a solução mais evidente para os casos de 

causalidade alternativa, sendo que, “em construção mais ousada, a 

responsabilidade solidária em situações de causalidade alternativa tem 

passado a ser invocada mesmo na ausência de norma que legitime sua 

aplicação”.  

A imposição do regime de solidariedade entre os envolvidos é mais 

fácil de aceitar quando se trata de atividade perigosa expressamente 

prevista pela legislação como hipótese de responsabilidade objetiva.  Para 

os demais casos, pode não ser a medida mais pertinente ou “justa” sob 

algum ponto de vista, mas analisando o ordenamento como um todo é o 

mecanismo mais palatável e menos oneroso. 

Do ponto de vista da vítima a ser indenizada, a divisão solidária do 

crédito entre vários corresponsáveis, por um lado, dificulta a satisfação da 

condenação reparatória. Dado negativo a que se acrescenta a possibilidade 

de punição de agentes alheios à produção do dano.  

Em contrapartida, por outro lado, a solidariedade amplia o rol de 

sujeitos de quem a vítima pode demandar o valor integral da reparação – 

cabendo, nesse caso, ao responsável que adimpliu o débito, sub-rogar-se, 

tendo direito de cobrar o pagamento das respectivas quota-partes pelos 

demais responsáveis do grupo –, ao mesmo tempo em que faculta a 

cobrança àquele que tiver mais condições de fazê-lo. 

 Pensar a causalidade alternativa atrelada à imposição de medidas 

solidárias ao grupo identificado é razoável pela difusão do ônus reparatório. 

É medida que se alinha à responsabilidade civil e que se harmoniza com a 

tendência de garantir a tutela do ofendido. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A causalidade alternativa aparece para inserir na responsabilidade 

civil casos que ficariam alheios ao âmbito indenizatório. De maneira 

ousada, quebra um dos pilares fundamentais da responsabilização. Por 

meio da flexibilização do nexo causal, reconhece relação de causalidade 

entre supostos ofensores, que se ligam ao dano por mera probabilidade, e 

não pelo vínculo certo e comprovado, conforme exigência do 

posicionamento clássico. 

É simplesmente solução para casos não abarcados pelas teorias 

tradicionais do nexo causal. Dessa forma, é teoria de uso excepcional, que 

pretende conservar a flexibilização do nexo de causalidade como 

possibilidade secundária, de uso remoto, e não como mero atalho para 

imposição indenizatória quando houver dificuldade da elaboração do 

suporte probatório. 

O fato de impor responsabilidade a grupo de possíveis causadores 

do dano, no entanto, não retira o ônus da parte autora de demonstrar a 

probabilidade de que cada um desses membros tenha influído na produção 

do evento danoso. Da mesma forma em que não impede a possibilidade de 

que esses membros afastem comprovadamente tal probabilidade, 

excluindo-se do grupo de responsáveis. 

Possui notória similaridade com a responsabilidade objetiva, em 

especial, do ponto de vista da aplicação prática. Tal relação pode auxiliar 

na melhor compreensão da causalidade alternativa e de suas implicações, 

ao mesmo tempo em que a adaptação das críticas formuladas à 

responsabilidade objetiva pode servir de alerta para que não sejam 

cometidos os mesmos deslizes com a flexibilização do nexo de causalidade 

ora estudada. Contudo, tal semelhança não implica sobreposição, devendo-
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se ter cuidado com impropriações de ordem prática, a fim de se resguardar 

o caráter excepcional da causalidade alternativa. 

O regime jurídico da causalidade alternativa perpassa 

necessariamente a condenação em medidas solidárias. Uma vez 

identificado o grupo de possíveis responsáveis pelo dano investigado, há 

que se reconhecer o dever de reparação solidariamente. 

A teoria já foi alvo de debates e inquietações nacionais no século 

XX. Atualmente, com a narrada propensão à reparação, em prol da defesa 

dos interesses da vítima, seus contornos tornam-se ainda mais atrativos e 

estimulam cuidadoso olhar. Respeitada sua excepcionalidade, a causalidade 

alternativa é relevante aliada, suprindo lacuna e evitando abismo na 

responsabilidade civil.  
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CAPÍTULO VIII 

________________________________________________________________________ 

OS NOVOS ARRANJOS 
FAMILIARES E A VIABILIDADE 

DO RECONHECIMENTO DA 
COPARENTALIDADE 

RESPONSÁVEL POR MEIO DO 
CONTRATO DE GERAÇÃO DE 

FILHOS 
 

 

 

Francielle Salgado de Abreu97 

Cláudio Gonçalves Marques98 

 

Resumo Este artigo visa reconhecer a organização familiar intitulada 

coparentalidade responsável por meio do instrumento denominado contrato 

de geração de filhos. Discorre-se sobre as mudanças nas composições 

familiares primitivas e as acepções atuais do instituto, bem como a família 

como o ambiente plural de promoção da dignidade da pessoa humana. Por 

outro lado, aborda-se sobre o processo de transformação legislativo do 

Direito de Família no ordenamento pátrio e suas implicações para a 

sociedade. Desse modo, buscou-se trazer uma reflexão sobre os princípios 

constitucionais e a temática familiar coparental.  
PALAVRAS-CHAVE: Coparentalidade responsável. Famílias. Dignidade. 

Contrato.  
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INTRODUÇÃO 

 O presente artigo analisa a viabilidade de reconhecimento da 

filiação proveniente da coparentalidade responsável enquanto entidade 

familiar, tendo como instrumento jurídico legitimador o contrato de 

geração de filhos. Para tanto, de início, o estudo desdobra-se sobre as 

mudanças históricas que ocorreram nas composições familiares e quais são 

as acepções atuais do instituto, considerando a família como um ambiente 

plural de promoção da dignidade da pessoa humana. 

 Assim, dentre as novas transformações decorrentes do núcleo 

familiar, encontra-se a coparentalidade responsável. Nesse sentido, 

respaldado na perspectiva constitucional para a construção do núcleo 

familiar, procura-se com fundamento nos princípios existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro e nos pressupostos da filosofia grega 

eudemonista, analisar o exercício da família coparental, os direitos e 

deveres assegurados de seus membros perante o Estado. 

 Contudo, verifica-se, após dissertar sobre os tipos de família e 

filiações existentes, que o modelo familiar em questão é relativamente novo 

no ordenamento pátrio. Sob este contexto, depara-se com a ferramenta 

contratual existente denominada contrato de geração de filhos como forma 

de legitimar a organização em questão.  

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ARRANJOS FAMILIARES  

 

 O Direito de Família corresponde a área do Direito Civil que tem 

como alcance o ser humano e sua relação no âmbito familiar, uma vez que 

o sujeito nasce, desenvolve sua personalidade dentro do seio doméstico e 

promove sua dignidade por meio deste ambiente primário.  
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Por outro lado, a acepção etimológica do termo família99 deriva da 

língua dos oscos, povo localizado no norte da península italiana e 

significava o conjunto de escravos ou servos pertencentes ao mesmo patrão 

(FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 08). 

Com efeito, a entidade familiar teve sua disposição modificada pela 

humanidade ao longo do tempo, sendo capaz de adaptar-se aos anseios 

culturais e sociais de cada período histórico, ou seja, as estruturas 

familiares são formadas por organizações distintas, pretendendo alcançar os 

desejos da própria sociedade e do próprio sujeito (FARIAS; 

ROSENVALD, 2008, p. 04). 

Diante do exposto, a análise das transformações históricas das 

relações parentais no ordenamento jurídico mostra-se imprescindível para a 

compreensão das organizações familiares contemporâneas, o que remete, 

neste momento, a uma breve reflexão sobre as famílias pré-históricas. 

2 A FAMÍLIA PRIMITIVA SOB A PERSPECTIVA DE ENGELS E 

O IMPÉRIO ROMANO 

 

Conforme a obra denominada “A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado”, desenvolvida pelo autor Friedrich 

Engels, baseado nas pesquisas do antropólogo Lewis H. Morgan (ENGELS, 

1984, p. 01), cuja primeira publicação ocorreu em 1884, a família pré-

histórica assenta seus fundamentos no sistema da poligamia, em outras 

palavras, todos os membros do grupo participavam dos atos voluptuosos. 

 
99Pelas palavras da professora Gisele Maria Fernandes Novaes Hironaka (1999) a família 

pode ser definida como “uma entidade histórica, ancestral como a história, interligada com 

os rumos e desvios da história a ela mesma, mutável na exata medida em que mudam as 

estruturas e a arquitetura da própria história através dos tempos.” (HIRONAKA, 1999, p. 

07). 
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Neste contexto histórico, a respeito da prole, os filhos de uns 

e outros tinham que ser considerados iguais, logo, sem distinção 

(ENGELS, 1984, p. 30).   

Outrossim, mediante influências religiosas, as relações 

familiares primitivas evoluíram para a monogamia, isto é, a 

composição familiar passa a se suceder por meio do relacionamento 

mantido entre um homem e uma mulher. Com efeito, dado que a 

família primitiva possuía características próprias, caracterizada 

pelos laços de consanguinidade, esclarece Engels (1984): 

Nela os grupos conjugais classificam-se por gerações: todos 

os avôs e avós, nos limites da família, são maridos e mulheres 

entre si: o mesmo sucede com seus filhos, quer dizer, com os 

pais e mães; os filhos destes, por sua vez, constituem o 

terceiro círculo de cônjuge comuns; e seus filhos, isto é, os 

bisnetos dos primeiros, o quatro círculo.  (ENGELS, 1984, v. 

99, p. 37-38). 

Entretanto, existem doutrinadores brasileiros contrários ao 

entendimento de Friderich Engels a respeito da vivência pré-histórica. 

Sendo assim, sobre a origem da família, aderindo ao posicionamento 

oposto, o professor Caio Mário da Silva Pereira (2017) assevera que: 

Quem rastreia a família em investigação sociológica encontra 

referências várias a estágios primitivos em que mais atua a 

força da imaginação do que a comprovação fática; mais 

prevalece a generalização de ocorrências particulares do que a 

indução de fenômenos sociais e políticos de franca 

aceitabilidade. […] Fato comprovado, este, sim, pelas 

declarações históricas, pelos monumentos e pelos segmentos 

jurídicos, é que a família ocidental viveu vasto período sobre 

o modelo “patriarcal”. (PEREIRA, 2017, v. 05, p 52-53). 

Já durante o Império Romano, o núcleo familiar era organizado 

conforme o princípio da autoridade patriarcal, em outras palavras, os 

membros da família eram submetidos ao poder do pater família. Com 

efeito, explicita o autor Caio Mário da Silva Pereira (2017) sobre a 

estrutura das famílias romanas:  

O pater, era ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. 

Comanda, oficiava o culto dos deuses domésticos (penates) e 
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distribuía justiça. Exercia sobre os filhos o  direito de vida e 

de morte (ius vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal, 

vendê-los, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco filiae, 

totalmente subordinada à autoridade marital (in manu 

maritari), nunca adquirindo autonomia, pois que passava da 

condição de filha à de esposa, sem alteração na sua 

capacidade; não tinha direitos próprios, era atingida por 

capitis demintuio pérpetua que se justificava propter sexus 

infirmitatem et ingnoratiam rerum forensium. Podia ser 

repudiada por ato unilateral do marido. (PEREIRA, 2017, v. 

05, p. 54). 

 Neste sentido, percebe-se, que o seio familiar do Império 

Romano influenciou o Direito de Família brasileiro, na incorporação do 

Código Civil de 1916, pois as famílias eram formadas pelo sistema do 

patriarcalismo. Assim, a instituição familiar é, portanto, mais antiga que o 

Estado, anterior a religião e, como conseqüência, antecedente ao Direito.  

2.1 OS ARRANJOS FAMILIARES NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

 A regulamentação do Direito de Família no Brasil teve início tardio, 

uma vez que o Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/16) foi à primeira 

legislação que abordou sobre a matéria de forma incisiva, havendo fortes 

influências do Direito Canônico e Romano na organização das relações 

familiares100.  

Neste particular, segundo o entendimento do autor Pedro Lombardía 

(2008) o Direito Canônico é definido como o ordenamento jurídico da 

Igreja Católica, formado pelo conjunto de fatores que estruturam o clero 

como uma sociedade juridicamente desenvolvida (LOMBARDÍA, 2008, p. 

15). Com efeito, sobre a influência do catolicismo na evolução histórica da 

família, assegura Carlos Roberto Gonçalves (2012) sobre o período da 

Idade Média: 

As relações de família regiam-se exclusivamente pelo direito 

canônico, sendo o casamento religioso o único conhecido. 

 
100Da mesma forma que “a família brasileira guardou as marcas de suas origens: da família 

romana, a autoridade do chefe; e da medieval, o caráter sacramental do casamento.” 

(CORREA, Marise, 2009, p. 81). 
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Embora as normas romanas continuassem a exercer bastante 

influência no tocante ao pátrio poder e às relações patrimoniais 

entre os cônjuges, observa-se também a crescente importância 

de diversas regras de origem germânica. (GONÇALVES, 2012, 

p. 34).  

Assim sendo, a legislação civil de 1916 foi inspirada na sociedade 

da época, que era caracterizada pelo ruralismo e pela hegemonia masculina. 

Sendo assim, sobre a codificação supramencionada, ressalva Gustavo 

Tependino (2008): 

O Código Civil de 1916 é fruto de uma doutrina individualista 

e voluntarista que, consagrada pelo Código de Napoleão e 

incorporada pelas codificações posteriores, inspiraram o 

legislador brasileiro quando, na virada do século, redigiu o 

nosso primeiro Código Civil. (TEPEDINO, 2008, p. 02).  

 

Ressalta-se que sob a égide do Código Civil Brasileiro de 1916, as 

famílias eram reconhecidas somente através do matrimônio indissolúvel. 

Logo, segundo a inteligência do caput do artigo 229, da legislação já 

revogada, a criação da família legítima o casamento e os filhos que advém 

desta união sagrada. Neste contexto, existiam distinções legais entre os 

cônjuges, bem como a filiação, cujo objetivo da prole era assegurar a 

continuidade da família, resquícios evidentes do Direito Romano já 

destacados alhures. 

Diante do exposto, a codificação já revogada, estabeleceu que o 

homem era autoridade máxima do núcleo familiar, enquanto a mulher 

desempenhava a função de colaboradora dos afazeres domésticos. Por isso, 

ao casar a esposa tornava-se relativamente incapaz, bem como necessitava 

de expressa autorização do cônjuge varão para exercer qualquer 

profissão101. Assim, por influência dos costumes morais e éticos prevalentes 

no século XX, as relações familiares formadas sem o matrimônio ou 

 
101Desse modo, dispunha o artigo 6º, inciso II, da antiga legislação referida, in verbis: “São 

incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à maneira de os exercer: […] II. 

As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.” (BRASIL, 2019, grifo 

nosso). 
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concubinatos eram consideradas ilegítimas, imorais, impuras e 

desamparadas de qualquer proteção jurídica, tampouco social. 

Além disso, persistia a diferença entre a prole “legítima” ou 

“ilegítima”, em outras palavras, os filhos nascidos de uniões extraconjugais 

eram vistos como impuros, renegados pela sociedade e pelo próprio 

genitor, consoante demonstra a autora Maria Berenice Dias (2019): 

A condição matrimonial dos pais levava a uma cruel divisão 

entre os filhos. Era alijada de qualquer direito a prole 

concebida fora do casamento. Nominados de naturais, 

adulterinos, incestuosos, todos eram rotulados como filhos 

ilegítimos, sem direito de buscar sua identidade. Não podiam 

ser reconhecidos enquanto o pai fosse casado. Só o desquite 

ou morte permitia a demanda investigatória de paternidade. 

Os filhos eram punidos pela postura do pai que saia premiado, 

pois não assumia qualquer responsabilidade pelo fruto de sua 

aventura extramatrimonial. Quem era onerada era a mãe que 

acabava tendo que sustentar sozinha o filho, pagando o preço 

pela “desonra” de ter um filho “bastardo”. (DIAS, 2019). 

 

Ademais, consoante ao que era previsto no artigo 337, do Código 

Civil de 1916, os filhos legítimos eram compreendidos como aqueles 

nascidos durante a constância do matrimônio, ainda que a união fosse 

posteriormente anulada. Nesse sentido, sobre a filiação legítima, define 

Sílvio de Salvo Venosa (2004): 

A filiação legítima pressupõe que o pai e a mãe sejam casados 

um com o outro e que o filho tenha sido concebido durante 

esse casamento ou que a legitimação tenha ocorrido com o 

casamento subsequente. A filiação natural é aquela na qual 

não existe casamento entre os pais. A filiação natural será 

singela quando entre o pai e a mãe não havia impedimento 

para o casamento. Essa filiação será adulterina quando os pais 

estavam impedidos de casar em razão de estarem casados com 

terceiros. Será filiação incestuosa, se o impedimento decorre 

do parentesco. A filiação adotiva cria o vínculo jurídico 

artificialmente, decorrente de um ato de vontade. (VENOSA, 

2004, p. 279). 

 

 Levando em conta o mencionado, os filhos denominados 

incestuosos e adulterinos não poderiam ser objeto de reconhecimento 

voluntário ou forçado. Porém, para o autor do projeto original elaborado 

em 1899, Clóvis Bevilaqua (1952), “a falta cometida pelos pais e a desonra 
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recai sobre os filhos, que em nada concorreram para ela. A indignidade está 

no fato do incesto e do adultério, e a lei procede como se ela estivesse nos 

frutos infelizes dessas uniões condenadas” (BEVILAQUA, 1952, p. 329). 

Ressalta-se, ainda, os motivos elencados na legislação supracitada 

sobre o término da sociedade conjugal através do instrumento do desquite, 

quais sejam: o adultério; tentativa de morta; injúria grave; e, pelo abandono 

voluntário do lar conjugal por dos nubentes. Outrossim, a dissolução 

conjugal poderia ser de forma consensual ou judicial. Com efeito, sobre a 

concepção de família assentada no vínculo matrimonial monogâmico e 

indissolúvel, verifica-se que: 

A influência decisiva do Direito Canônico, veio a prejudicar 

por completo a situação jurídica dos filhos não matrimoniais, 

os quais se converteram assim indiretamente em vítimas das 

medidas adotadas para combater as relações 

extramatrimoniais e proteger a instituição do casamento. 

(OLIVEIRA; FARIAS, 2015, p. 57). 

 

  Logo, percebe-se o esforço dos legisladores da época pela 

preservação das relações familiares por meio do casamento civil, como 

base de desenvolvimento da sociedade, contudo sem a preocupação mínima 

com os anseios individuais do cidadão e a dignidade da pessoa humana.  

 Não obstante, apenas com a promulgação da Constituição de 1988, 

houve a ruptura dos paradigmas tradicionais. Entretanto, vale ressaltar, 

algumas alterações legislativas que ocorreram até o advento do Estado 

Democrático de Direito, pois a sociedade passou por mudanças no âmbito 

econômico e social, que consequentemente, atingiram a esfera familiar. 

Neste sentido, a Constituição brasileira de 1937 possibilitou a igualdade 

entre os filhos naturais e legítimos, dado à luz que os direitos e deveres em 

relação a estes incumbiram aos genitores. 

 Ademais, Maria Berenice Dias (2019) alude a duas mudanças 

legislativas significativas para o fim da supremacia masculina no 

ordenamento jurídico brasileiro, com início por meio do Estatuto da Mulher 

Casada (Lei nº 4.121/62): 
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O chamado Estatuto da Mulher Casada devolveu a plena 

capacidade à mulher, que passou à condição de colaboradora 

na administração da sociedade conjugal. Mesmo tendo sido 

deixado para a mulher a guarda dos filhos menores, a sua 

posição ainda era de subalterna. Foi dispensada a necessidade 

da autorização marital para o trabalho e instituído o que se 

chamou de bens reservados, que se constituía do patrimônio 

adquirido pela esposa com o produto de seu trabalho. Esses 

bens não respondiam pelas dívidas do marido, ainda que 

presumivelmente contraídas em benefício da família. (DIAS, 

2019). 

 

 Além disso, em 1977, foi regulamentada a Lei do Divórcio (Lei nº 

6.515/77), que introduziu a dissolubilidade da sociedade conjugal, na qual 

ressalva a autora supramencionada: 

A nova lei, ao invés de regular o divórcio, limitou-se a 

substituir a palavra “desquite” pela expressão “separação 

judicial”, mantendo as mesmas exigências e limitações à sua 

concessão. Trouxe, no entanto, alguns avanços em relação à 

mulher. Tornou facultativa a adoção do patronímico do 

marido. Em nome da equidade estendeu ao marido o direito de 

pedir alimentos, que antes só eram assegurados à mulher 

“honesta e pobre”. Outra alteração significativa foi a mudança 

do regime legal de bens. No silêncio dos nubentes ao invés da 

comunhão universal, passou a vigorar o regime da comunhão 

parcial de bens. (DIAS, 2019). 

 Em síntese, era necessária uma transformação radical no 

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista os valores culturais da 

época e os novos arranjos familiares que surgiram. 

2.2 OS CONTORNOS FAMILIARES APÓS A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

 O advento da Constituição Federal de 1988 possibilitou mudanças 

incisivas para o Direito das Famílias, uma vez que transformou a legislação 

conforme a realidade da maioria dos brasileiros. Sendo assim, nas palavras 

de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2008) o novo texto 

constitucional “promoveu verdadeira reconstrução da dogmática jurídica, 

estabelecendo como base a afirmação da cidadania.” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2008, p. 29).  
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 Logo, observa-se que foi superado o entendimento de que a tutela 

legislativa respalda-se pelo interesse único da família, isto é, no 

ordenamento jurídico atual, o ambiente familiar se justifica como um 

núcleo primordial para o desenvolvimento da pessoa humana, 

considerando, neste particular, como parte irrefutável da proteção estatal, 

conforme esclarece a percepção de Gustavo Tependino (1999):  

A pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o 

elemento finalístico da proteção estatal, para cuja realização 

devem convergir todas as normas de direito positivo, em 

particular aquelas que disciplinam o direito de família, 

regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo no 

social. (TEPENDIDO, 1999, p. 326). 

 Em conformidade com o entendimento anterior, assegura Paulo 

Luiz Netto Lôbo (2002): 

Não é família per se que é constitucionalmente protegida, mas 

o locus indispensável de realização e desenvolvimento da 

pessoa humana. Sob o ponto de vista do melhor interesse da 

pessoa, não podem ser protegidas algumas entidades 

familiares e desprotegidas outras, pois a exclusão refletiria nas 

pessoas que as integram por opção ou por circunstâncias da 

vida, comprometendo a realização do princípio da dignidade 

humana. (LÔBO, 2002, p. 96).  

 Com efeito, o caput artigo 226 do texto constitucional, merece 

destaque, uma vez que o legislador constituinte estabeleceu a família como 

preceito da sociedade e, portanto, digna de proteção especial do Estado. 

Desse modo, conclui-se que, segundo a inteligência do dispositivo 

supramencionado, estabelece-se uma definição plural e indeterminada para 

os núcleos familiares, firmando uma verdadeira cláusula de inclusão 

(FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 35), senão vejamos:  

A família continua a ser a base da sociedade e a gozar da 

especial proteção do Estado. Contudo, não mais se origina 

apenas do casamento, a seu lado duas novas entidades 

familiares passaram a ser reconhecidas: a constituída pela 

união estável e a formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. (BARBOZA, Heloisa Helena, 1993, p. 48). 

 Desse modo, houve o deslocamento do objeto de tutela estatal, ou 

seja, atribui proteção ao sujeito, o membro integrante do núcleo familiar e 
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não mais a organização em si. Portanto, o Estado Democrático de Direito 

possui como fundamento o princípio do respeito à dignidade da pessoa 

humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição da República, que 

também pode ser denominado como princípio máximo, superprincípio, 

macroprincípio, ou princípio dos princípios (FACHIN, 2001).   

Diante do exposto, como exemplo de aplicação do princípio da 

dignidade humana às relações familiares, mencione-se o direito à busca 

pela felicidade, citado como paradigma contemporâneo na decisão do 

Supremo Tribunal Federal que reconheceu a igualdade entre a paternidade 

socioafetiva e a biológica, bem como a possibilidade de multiparentalidade, 

como vínculo concomitante. Ademais, nos termos do voto do Ministro 

Relator, Luiz Fux (BRASIL, 2019): 

A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu 

regramento normativo para o plano constitucional, 

reclama a reformulação do tratamento jurídico dos 

vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade 

humana (art. 1.º, III, da CRFB) e da busca da felicidade 

[...]. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1.º, III, 

da Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à 

centralidade do ordenamento jurídico-político, reconhece as 

suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e 

liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o 

governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a 

persecução das vontades particulares. [...] O indivíduo jamais 

pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das 

vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da 

felicidade protege o ser humano em face de tentativas do 

Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos 

preconcebidos pela lei. (STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno 

Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no seu 

Informativo n. 840, grifo nosso). 

Verifica-se, então, que o texto constitucional ampliou o conceito de 

família, reconhecendo as entidades familiares formadas sem a solenidade 

do casamento. Nesta perspectiva, estão admitidos no Direito de Família 

todos os núcleos baseados no afeto, na ética e na solidariedade recíproca, 

previstos expressamente ou não, pelo disposto no caput do art. 226, da 

Constituição Federal de 1988 (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 37). 
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Sob esta perspectiva, a Constituição Federal Brasileira de 1988 

superou a figura do concubinato, reconhecendo a legitimidade da união 

estável, cabendo à lei facilitar sua conversão em casamento, segundo o 

disposto no §3º, do artigo 226, do texto constitucional. Sendo assim, na 

definição de Álvaro Villaça Azevedo (2002), o legislador constituinte 

possibilitou o reconhecimento do concubinato puro, não adulterino, nem 

incestuoso, como forma de entidade familiar (AZEVEDO, 2002, p. 268). 

 Ademais, o fenômeno da constitucionalização do Direito Civil 

ensejou acentuada mudança nos métodos de compreensão do Direito 

Privado (TEPEDINO, 2003, p.115). Assim, tornou-se essencial a releitura 

do Código Civil à luz da legislação constitucional, de maneira a ajustar e 

funcionalizar as relações jurídicas privadas patrimoniais e existenciais, 

inclusive, no que tange às concepções familiares. 

3 O DIREITO DE FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO E A FILOSOFIA 

EUDEMONISTA 

 

Com base na Constituição da República de 1988, o núcleo familiar 

corresponde ao ambiente capaz de desenvolver a personalidade dos sujeitos 

que ali convivem e que sejam reconhecidos como detentores de direitos, 

capazes de alcançar metas pessoais por meio das relações familiares, 

partindo do pressuposto do conceito de Aristóteles, denominado 

eudaimonia102. Portanto, para o filósofo grego, a felicidade é objetivo de 

vida homem. 

 De outro modo, a autora Maria Berenice Dias (2016) ressalta a 

busca da felicidade na projeção da família: 

Ainda que não esteja consagrado constitucionalmente, 

ninguém duvida que é um direito fundamental. Talvez se 

possa dizer que a felicidade decorre do dever do Estado de 

promover o bem de todos, assegurar o direito à liberdade e à 

 
102Sobre a origem do termo, a psicologa Angelica Viana Corrêa Scárdua (2008) explicita 

que “na etimologia, eudaimonia significa ‘(eu) bem isposto; (daimon) que tem um poder 

divino.” (SCÁRDUA, 2008). 
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igualdade e de garantir o respeito à dignidade de cada um. 

Assim, mesmo não expresso explicitamente na 

Constituição Federal, o direito à felicidade existe e precisa 

ser assegurado a todos. Não só pelo Estado, mas por cada 

um, que além de buscar a própria felicidade, precisa tomar 

consciência que se trata de direito fundamental do cidadão, de 

todos eles. (DIAS apud VIEGAS, 2017, p. 118, grifo nosso). 

Na mesma perspectiva, acentua Fachin (2003) sobre o novo 

paradigma das famílias contemporâneas:  

Sob as relações de afeto, de solidariedade e de cooperação, 

proclama-se, com mais assento, a concepção eudemonista da 

família: não é mais o indivíduo que existe para a família e 

para o casamento, mas a família e o casamento existem para o 

seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua aspiração à 

felicidade. (FACHIN, 2003, p. 36).  

Ademais, tendo em vista que a felicidade é um direito fundamental, 

compete a entidade estatal promover o desenvolvimento do ser humano no 

núcleo familiar. Neste sentido, Pedro Henrique de Assis Crisafulli (2011), 

assevera que: 

O Direito, um instrumento criado pelo homem com o fim de 

organizar a vida em sociedade, deve ser visto como um meio 

de para a busca do fim maior de seus destinatários, a 

felicidade humana (eudemonia). O Estado, entidade 

personificada incumbida de ditar as normas de regência da 

sociedade, não pode ser imiscuir da sua obrigação de conduzir 

o cidadão à felicidade. (CRISAFULLI, 2011, p. 39).  

Por isso, incumbe ao legislador criar normas aptas que abranjam os 

diversos grupos familiares, não obstante a dinâmica social inerente da 

composição familiar. Com efeito, a autora Aline Holsback Schmidt (2014) 

exemplifica as novas organizações familiares que surgiram baseadas nas 

premissas constitucionais: 

São elas: A entidade familiar homoafetiva, a família 

anaparental, família pluriparental, a família paralela, a 

comunidade familiar formada por pessoas sem laços de 

parentesco que passam a conviver em caráter permanente, 

com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade 

sexual ou econômica, a exemplo de amigos em uma república, 

a família unipessoal ou single, a família uni parental, e a 

família poliafetiva. (SCHMIDT; ROSA, 2014, p. 254). 
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 Ademais, a ampliação do conceito de família possibilitou também 

os rearranjos familiares, isto é, com o advento dos institutos da separação e 

do divórcio no Direito das Famílias, nasceu a organização formada pelos 

sujeitos por meio do vínculo do afeto, bem como possibilitou o surgimento 

de novas formas de reconhecimento do vínculo de filiação. 

 Não obstante, Maria Berenice Dias (2007) leciona que “a 

consagração da igualdade, o reconhecimento da existência de outras 

estruturas de convívio, a liberdade de reconhecer filhos havidos fora do 

casamento operam verdadeira transformação na família.” (DIAS, 2007, p. 

37). Ressalta-se que o estudo recaírá para a análise da concepção familiar 

plural formada pela presença da prerrogativa eudemonista, isto é, as 

organizações coparentais. 

4 A COPARENTABILIDADE RESPONSÁVEL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS 

 

O Direito de Família vem acompanhando as mudanças sociais, 

tendo em vista que a organização familiar evoluiu do pátrio poder para as 

relações plurais. Desse modo, em razão da ascensão da dignidade da pessoa 

humana à posição de composição fundamental do Estado Democrático de 

Direito e o princípio da pluralidade das entidades familiares, surgiram 

famílias organizadas sem a presença da conjugalidade como elemento 

básico de sua constituição 103. 

Não obstante, diante do desenvolvimento tecnológico104, a filiação 

passa a ser menos atrelada ao ato sexual, pois prevalece o entendimento de 

 
103 Nesse sentindo, o autor Luiz Edson Fachin (2012) observa que “os arranjos familiares 

não se restringem à conjugalidade, de forma que as relações de parentesco, quando 

caracterizados pela afetividade, também podem resultar na constituição de um lar.” 

(FACHIN, 2012, p.11). 

104 Decorrente dos avanços tecnológicos, o instituto da filiação também pode ser recorrente 

das técnicas de reprodução assistida, da qual, derivam duas espécies: a inseminação 

artificial e a fertilização na proveta. Sob os dois tipos de filiação, conceituam os autores 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2008): “A inseminação artificial é o 
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que o dever de cuidado dos filhos não é proveniente do matrimônio105. 

Com efeito, acentua Maria Celina Bodin de Moraes (2006) sobre a 

transformação no instituto da filiação e ausência de conjugalidade nas 

relações familiares: 

A filiação assumiu a posição de centralidade na família em 

lugar da conjugalidade, agora instável, e esta mudança de eixo 

permitiu a renovação da instituição, mantendo porém sua 

coesão: centrada na filiação, continua a família a atribuir os 

lugares da parentalidade, da ordem genealógica, e a garantir a 

sucessão das gerações, permanecendo assim em lugar de 

destaque, isto é, na base da sociedade, compativelmente com o 

previsto no art. 226, caput, da Constituição da República. 

(BODIN, 2006, p. 09) 

 

 Sendo assim, surgiu no Brasil uma nova constituição familiar 

denominada coparentalidade106 responsável, que possui como elemento 

basilar a partilha na criação de uma criança e consequentemente, no 

emprego dos esforços comuns dos genitores para educar o filho. 

Portanto, se difere da dinâmica da parentalidade, tendo em vista que 

este subsistema se restringe ao elo entre o genitor e o filho, isto é, a relação 

individual que cada pai estabelece com a criança. 

De outro modo, explica o advogado Vitor Kumpel (2017): 

 
procedimento em que se realiza a concepção in vivo, no próprio corpo da mulher. O 

médico, portanto, prepara o material genético para implantar no corpo da mulher, onde 

ocorrerá a fecundação. A outro giro, na fertilização na proveta a concepção é laboratorial, 

realizada fora do corpo feminino, apenas ocorrendo a implantação de embriões já 

fecundados.” (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 500). 

105 Salienta, neste sentido, o autor Paulo Lôbo (2017): O ponto essencial é que a relação de 

paternidade não depende mais da exclusiva relação biológica entre pai e filho. Toda 

paternidade é necessariamente socioafetiva, podendo ter origem biológica; em outras 

palavras, a paternidade socioafetiva é gênero do qual são espécies a paternidade biológica 

e a paternidade não biológica. (LÔBO, 2017, p.1). 

106 Conforme o entendimento de Augustin e Frizzo (2016), o novo modelo familiar pode 

ser definido como “[…] à maneira como os pais se dividem e se apoiam em relação aos 

papéis parentais, permeando questões de liderança e combinações a respeito de 

responsabilidades e tarefas relacionadas aos filhos.” (AUGUSTIN; FRIZZO, 2016, p. 13).   
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A coparentalidade ou parentalidade responsável (coparenting) 

é a relação entre pais de uma criança em que ambos se apoiam 

na criação do menor e em suas funções de "chefes de família", 

compartilhando o poder parental e dividindo funções sem que 

necessariamente haja equilíbrio entre elas. Nesse sentido, as 

atribuições de cada um podem ser estipuladas 

contratualmente, mas sempre com as partes em consenso. 

(MIGALHAS, 2019). 

Ademais, Rodrigo da Cunha Pereira (2019), define o arranjo 

familiar como:  

Coparentalidade, ou famílias coparentais, são aquelas que se 

constituem entre pessoas que não necessariamente 

estabeleceram uma conjugalidade, ou nem mesmo uma 

relação sexual. Apenas se encontram movidos pelo interesse e 

desejo em fazer uma parceria de paternidade/maternidade. 

(PEREIRA, 2019). 

Outrossim, as famílias coparentais podem ser constituídas por 

parceiros que possuem apenas o vínculo de amizade, desde que não tenham 

nenhum elo conjugal ou, ainda, por meio do acesso as ferramentas de 

comunicação virtual disponíveis que possibilitam a aproximação de pessoas 

que buscam ter um núcleo familiar.  

Logo, a parceria proveniente da coparentalidade responsável é 

composta por pessoas solteiras, casadas ou divorciadas, que independente 

da orientação de gênero, quer realizar o sonho de constituir suas famílias. 

Nesta perspectiva, Kumpel (2019) destaca sobre a existência de 

mecanismos nas redes sociais que ensejam a construção de famílias 

coparentais: 

No Facebook podem ser encontrados pelo menos 4 grupos de 

coparentalidade com mais de uma centena de pessoas em cada 

um deles, sendo que um dos grupos conta com mais de 1.500 

membros. Na descrição, todos apresentam um mesmo perfil: 

os que não encontraram um parceiro ou uma parceira para 

formar uma família. (MIGALHAS, 2019). 

Sob o mesmo ponto de vista, menciona-se, a título de exemplo, a 

plataforma digital pioneira de coparentalidade do Brasil, chamada de “Pais 
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amigos: construindo famílias. Desconstruindo preconceitos”107, idealizada 

pela jornalista Taline Schneider (2017), senão vejamos:  

Uma rede social para o encontro de pessoas que querem 

planejar, conceber, criar e educar um filho, sem a necessidade 

ou obrigatoriedade de um relacionamento conjugal, romântico 

ou, até mesmo, sexual entre os genitores. É uma “nova” 

configuração familiar constituída a partir do amor (fraternal), 

amizade e muito respeito, para a divisão igualitária dos 

direitos e deveres entre pai e mãe. “Família é – ou deveria ser 

– a união de pessoas que além de se amar e respeitar, mantêm 

muito diálogo entre si. Para um bom desenvolvimento 

psicológico, crianças precisam de pais em harmonia, 

independentemente de serem casados, separados ou apenas 

amigos. (PAIS AMIGOS, 2019). 

 

 Ademais, explicita a professora Regina Beatriz Tavares da Silva 

(2019) sobre a constituição da coparentabilidade responsável: 

Trata-se de um novo conceito de “família”, que não se forma 

pelo casamento, nem pela união estável, nem pela relação de 

um pai com seus descendentes, mas quando duas pessoas 

quaisquer, sem vínculo familiar de casamento ou união 

estável, sem envolvimento romântico-afetivo, sem contato 

sexual ou moradia conjunta, sem sequer conhecerem 

previamente uma à outra, se aproximam – geralmente por 

meio de uma página especializada no Facebook – e formam 

uma parceria com o único propósito de gerar um filho comum. 

(SILVA, 2019). 

 Diante do exposto, torna-se imprescindível ressaltar que a ausência 

de conjugalidade não afeta o vínculo parental-filial, uma vez que, assim 

como nas relações familiares após o divórcio, é normal que os genitores 

separados continuem a compartilhar os deveres inerentes da criação e o 

desenvolvimento dos filhos. 

  Outrossim, haja vista que o surgimento das famílias coparentais no 

país é recente, aplica-se por extensão analógica o exercício do instituto da 

guarda compartilhada dos casais separados. Porém, o autor Carlos Roberto 

Gonçalves (2012) ressalta que: 

 
107 Disponível em: <http://paisamigos.com/pais-amigos-e-a-primeira-rede-social-do-brasil-

para-quem-quer-ter-filho/> Acesso em 11 de maio de 2019. 

http://paisamigos.com/pais-amigos-e-a-primeira-rede-social-do-brasil-para-quem-quer-ter-filho/
http://paisamigos.com/pais-amigos-e-a-primeira-rede-social-do-brasil-para-quem-quer-ter-filho/
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A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união 

estável não alteram o poder familiar, com exceção da guarda, 

que representa uma pequena parcela desse poder e fica com 

um deles (CC, art. 1.632), assegurando-se ao outro o direito de 

visita e de fiscalização da manutenção e educação por parte do 

primeiro. O exercício por ambos fica prejudicado, havendo na 

prática uma espécie de repartição entre eles, com um 

enfraquecimento dos poderes por parte do genitor privado da 

guarda, porque o outro os exercerá em geral individualmente. 

(GONÇALVES, 2012, p. 363). 

 

Com efeito, a coparentabilidade responsável não se confunde com 

as organizações familiares provenientes das técnicas de reprodução 

independente, uma vez que as configurações das famílias coparentais 

ensejam a responsabilidade dos genitores em prol da criação dos filhos.  

Sendo assim, não é permitida a doação anônima do sêmen ou dos 

gametas, haja vista que nos referidos métodos de reprodução, o requisito 

essencial decorre da liberalidade de entrega do material genético por um 

sujeito desinteressado de exercer os encargos da filiação, isto é, o doador 

abdica voluntariamente de toda e qualquer relação com a criança gerada, o 

que acontece também nos casos de gestação em útero alheio ou barriga de 

aluguel.  

Além disso, como já destacamos alhures, o que distingue as 

organizações coparentais dos núcleos comuns, recai na faculdade de 

escolha um parceiro sem a necessidade de criar uma relação amorosa ou 

conjugal, pois o principal objetivo da coparentalidade compreende na 

partilha das funções parentais, de forma responsável, através da 

combinação de um ato reprodutivo, aplicado por um procedimento de 

reprodução assistida.  

Neste particular, o Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio 

da Resolução nº 2.013/13, que adota as diretrizes éticas das técnicas de 

concepção assistida, estabelece que a gestação de útero particular é 

permitida, desde que ocorra em útero de uma parente consanguinea, até o 

quarto grau de parentesco, respeitada a idade máxima de 50 (cinquenta) 
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anos. Não obstante, o CFM veda qualquer intuito lucrativo ou comercial 

dos doadores de gametas ou embriões, bem como gestantes substitutas, em 

outras palavras, as gestantes que possuem intuito comercial ou lucrativo.  

Outrossim, nada impede a aplicação da adoção como meio de criar a 

filiação decorrente das famílias coparentais. Nesse sentido, no que diz a 

respeito do instituto Maria Berenice Dias (2015) acentua que “a adoção 

estabelece um parentesco eletivo por decorrer exclusivamente de um ato de 

vontade.” (DIAS, 2015, p. 485). 

Contudo, sobre o instituto da adoção, segundo a inteligência do §2ª, 

artigo 42, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), para a realizar 

uma adoção conjunta, é necessário que os interessados sejam casados 

civilmente ou mantenham uma relação de estável (BRASIL, 2019). 

Porém, apesar da atribuição do legislador pela imprescindibilidade 

da figura da conjugalidade no procedimento da adoção por duas pessoas, tal 

requisito prove de uma regulamentação da codificação civil já revogada, 

que possuía como elemento basilar a família formada pelo casamento. Data 

vênia pondera o autor Paulo Lôbo (2017) que essa não é a melhor opção 

legislativa, pois surge um impedimento legal a situações existenciais 

difundidas na sociedade brasileira, que não correspondem a esse modelo.108 

(LÔBO, 2017, p. 276). 

Dado à luz do princípio da dignidade humana, a busca pela 

felicidade e a pluralidade das organizações familiares, conclui-se que não 

existem impedimentos para que inviabilizem a aplicação do instituto da 

adoção para constituir uma família coparental e não obstante é também o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consoante ao 

 
108  Durante a realização da sessão plenária do dia 18 de outubro de 2017, foi apresentado 

ao Senado Federal, o Projeto de Lei nº 394/2017, que visa à criação de um Estado da 

Adoção de Criança ou Adolescente. Nesse sentido, o caput do artigo 73 do referido projeto 

dispõe, in verbis: “Para a adoção conjunta, os adotantes não precisam constituir entidade 

familiar, mas é indispensável a comprovação de que existe convivência harmônica entre 

eles.” (BRASIL, 2019). 
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julgamento do Recurso Especial nº 1.217.415/RS, que reconheceu a adoção 

para um núcleo familiar anaparental, nas palavras do voto da Relatora 

Ministra Nancy Andrighi:  

Na verdade, o que informa e define um núcleo familiar estável 

são os elementos subjetivos, que podem ou não existirem, 

independentemente do estado civil das partes. Esses elementos 

subjetivos são extraídos da existência de laços afetivos – de 

quaisquer gêneros –; da congruência de interesses; do 

compartilhamento de ideias e ideais; da solidariedade 

psicológica, social e financeira, fatores que somados, e talvez 

acrescidos de outros não citados, possam demonstrar o animus 

de viver como família e deem condições para se associar, ao 

grupo assim construído, a estabilidade reclamada pelo texto de 

lei. O primado da família socioafetiva tem que romper os 

ainda existentes liames que a atrelam a uma diversidade 

de gênero e fins reprodutivos, não em um processo de 

extrusão, mas sim de evolução, onde as novas situações se 

acomodam ao lado de tantas outras, já existentes, como 

possibilidades de grupos familiares. [...] Assim, reputo 

como válida a adoção do recorrido, considerando como 

exemplificativas as possibilidades de adoção conjunta 

descritas no art. 42 do ECA, por entender que o fim 

precípuo da norma é a inserção do adotado em família 

estável, instituto não restrito às duas hipóteses citadas. 

(BRASIL, 2019, REsp 1.217.415-RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 19/06/2012, grifo nosso). 

 

Verifica-se, portanto, que as famílias coparentais são provenientes 

da união de dois sujeitos, movidos pela finalidade em comum de exercer a 

paternidade ou maternidade, independente de qual seja o modo de gerar 

uma nova vida, porém, sem o estabelecimento de elo amoroso, conjugal ou 

até mesmo sexual entre os genitores, isto é, o núcleo familiar concentra-se 

no empenho e na divisão igualitária dos encargos decorrentes da criação 

dos filhos entre os pais.  

Em suma, sob o fundamento da pluralidade familiar e do princípio 

da dignidade da pessoa humana, diante das consequências jurídicas que 

nascem com as famílias coparentais, o Estado deve garantir a proteção 

adequada à referida entidade familiar, como qualquer outro modelo de 

família.  
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4.1 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA À LUZ DA FAMÍLIA 

COPARENTAL 

 O princípio da autonomia da privada possui como pressuposto a 

liberdade individual, dado que, o sujeito tornou-se capaz de tomar decisões 

livres e responsáveis, em qualquer fase de seu desenvolvimento humano, 

conforme assegura Cézar Fiuza (2009): 

Consiste na liberdade de as pessoas regularem, através de 

contratos, seus interesses, respeitados os limites legais. A 

autonomia privada é a esfera de liberdade em que às pessoas é 

dado estabelecer normas jurídicas para regrar seu próprio 

comportamento. Os contratos são um fenômeno da autonomia 

privada, em que as partes se impões normas de conduta. 

Difere do princípio da autonomia da vontade, em que o 

contrato viria de dentro para fora. Seria um fenômeno 

exclusivamente volitivo. Na autonomia privada, o contrato 

não vem, exclusivamente, dentro; não é fenômeno meramente 

volitivo. (FIUZA, 2009, p. 42). 

Não obstante, sobre a distinção entre a autonomia da vontade e a 

liberdade privada,  explicita Judith-Martins Costa (2002): 

A autonomia da vontade designa uma construção ideológica, 

datada dos finais do século XIX, por alguns juristas para opor-

se aos excessos de liberalismo econômico, ao passo que a 

“autonomia privada” é um poder reconhecido pelo 

ordenamento jurídico nos limites traçados pela ordem jurídica, 

de auto-regular os seus interesses, estabelecendo certos 

direitos e obrigações, seja as normas estatais (normas 

heterônomas, legais ou jurisdicionais) que as limitam, 

subtraindo ao poder privado autônomo certas matérias 

reservadas à regulamentação do Estado. (MARTINS, 2002, p. 

614-615),   

Desse modo, no que diz ao respeito das relações familiares e a 

influência da autonomia privada, verifica-se, já se disse alhures, o 

reconhecimento das famílias homoafetivas, conforme observa Leonardo 

Barreto Moreira Alves (2010):  

A ampliação da autonomização do direito de família levou o 

ordenamento jurídico à ampliação de possibilidades de 

escolha para que as pessoas decidam como irão constituir um 

vínculo familiar, a fim de promover a sua felicidade pessoal. 

Essa liberdade de escolha ou autodeterminação integra o 

conjunto de direito de personalidade, enquanto direito 

existencial do ser humano. [...] Nesse sentido, a liberdade de 

constituir família está intimamente ligada ao princípio da 
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igualdade de tratamento jurídico sobre as diferentes formas de 

família, não havendo razão jurídica ou valorativa para que 

exista uma distinção hierárquica entre elas. As pessoas 

possuem o direito de escolher a sua família e com isso definir 

as regras da relação familiar. (ALVES, 2010, p. 141).  

 Portanto, diante da premissa da autonomia privada, caberá ao 

Estado interferir nas relações familiares, somente na hipótese em que 

houver lesão à dignidade da pessoa humana de um de seus membros. Sendo 

assim, assevera Rodrigo da Cunha Pereira (2004) sobre a intervenção 

mínima estatal no âmbito das famílias: 

Não se deve confundir, pois, esta tutela com o poder de 

fiscalização e controle, de forma a restringir a autonomia 

privada, limitando a vontade e a liberdade dos indivíduos. 

Muito menos pode admitir que estra proteção alce o Direito de 

Família à categoria de Direito Público, apto a ser regulado por 

seus critérios técnico-jurídicos. Esta delimitação é de 

fundamental importância, sobretudo para servir de freio à 

liberdade do Estado para intervir nas relações familiares. 

(PEREIRA, 2004, p. 109). 

Diante do exposto, verifica-se, que as partes que constituíem dos 

núcleos familiares possuem autonomia para ditar o regulamento da 

convivência familiar, sendo possível a interferência estatal somente para 

promover a dignidade da pessoa humana, como forma de assegurar o 

direito dos sujeitos ao realizarem projeções no âmbito familiar, uma vez 

que o texto constitucional prevê como princípio norteador do Direito de 

Família, a paternidade responsável, que encontra respaldo legal por meio 

§7º, do artigo 266, da Constituição Federal 1988, assegurando o direito 

livre organização familiar, incumbindo ao poder estatal o oferecimento de 

recursos para a realização do planejamento estipulado entre o casal, de 

ordem educacional ou científica (BRASIL, 2019). 

Ademais, sob o prisma constitucional, a Lei nº 9.263/96 estabelece 

uma diretriz de regulamentação da organização familiar, qual seja o 

conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais 

da constituição, a limitação ou aumento da prole e o reconhecimento do 

direito de todo sujeito possuir uma família.  
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Desse modo, a aplicação princípio da autonomia privada para o 

reconhecimento da coparentalidade responsável, mostra-se indispensável 

para criar instrumentos jurídicos legitimadores do arranjo referido, bem 

comoamparar a busca de felicidade de seus membros e assegurar a proteção 

estatal que lhes é de direito, haja vista a promoção da digna vida humana e 

o fundamento basilar da pluralidade das entidades familiares. Sendo assim, 

a fim de que resguardar os direitos dos filhos e as obrigações dos genitores 

parceiros, data venia, aconselha-se que as partes estabeleçam um contrato, 

que terá ênfase no tópico subsequente. 

4.2 PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE À LUZ DA FAMÍLIA COPARENTAL 

 

A criança e o adolescente são considerados a parcela da sociedade 

mais vulnerável, sendo assim, incumbe ao poder público proporcionar os 

recursos essenciais para assegurar o desenvolvimento desses indivíduos109. 

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos dispositivos 

correspondentes aos art. 3º110 e 4º111, reconhece os menores como sujeitos 

de direito e concede proteção aos mesmos.  

 
109 Neste sentido, o princípio do melhor interesse da criança encontra-se positivado no 

caput do artigo 227 do texto constitucional, transcrito a seguir:  “É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” (BRASIL, 2019). 

110 Segundo dispõe o Art. 3º da Lei nº 8.069/90 (ECA), in verbis: “A criança e o 

adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade.” (BRASIL, 2019, grifo nosso). 

111 Sendo assim, prevê o Art. 4º da Lei nº 8.069/90 (ECA), in verbis: “É dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.” (BRASIL, 2019). 
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Além disso, ressalte-se que desde o ano de 1959 tal princípio já 

estava previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança 

aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas) que, em suma, 

impunha que todas as atividades associadas à população infanto-juvenil 

deviam considerar o interesse maior da criança (LÔBO, 2003, p. 44). 

Porém, somente foi ratificada e promulgada no Brasil, em 1990, por meio 

do Decreto n° 99.710/90. Com efeito, a criança passa a ser um indivíduo 

detentor de direitos, assim como os adultos.  

Não obstante, Fachin (1996) enumera alguns fatores a serem 

considerados na identificação do melhor interesse da criança quando os 

genitores procuram decidir sobre a guarda, visitas e direitos da criança:  

O amor e os laços afetivos entre o pai ou titular da guarda e a 

criança; a habitualidade do pai ou do titular da guarda em dar 

à criança amor e orientação; a habilidade do pai ou titular da 

guarda em promover a criança com comida, abrigo, vestuário 

e assistência médica (os chamados alimentos necessários); 

qualquer padrão de vida estabelecido; o lar da criança, a 

escola, a comunidade e os laços religiosos; a preferência em 

dar a criança, se ela tem idade suficiente para ter opinião; a 

habilidade do pai em encoranjar e a comunicação saudável 

entre a criança e o outro pai. (FACHIN, 1996, p. 125). 

 

No âmbito das relações coparentais, reconhece-se que o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente está resguardado, haja vista 

que o empenho dos genitores para solucionar os empecilhos decorrentes da 

criação de uma nova vida de maneira consensual é imprescíndivel. Além 

disso, Kümpel e Pongeluppi (2019) apontam a coparentabilidade 

responsável como uma das formas de prevenir a Síndrome da Alienação 

Parental (SAP), conforme argumenta abaixo:  

Por não haver qualquer sentimento, como dito, entre os 

ascendentes que apenas se uniram com a finalidade da 

procriação, a referida síndrome de alienação parental fica 

descartada, na medida em que as partes previamente 

estabeleceram todas as regras para o bom desenvolvimento 

da criança, na medida em que apenas se uniram para esse 

fim. Logo, não haverá qualquer interesse de um dos 

ascendentes em denegrir a imagem do outro perante a 
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criança. Ainda no mesmo sentido, a criança tem tudo para 

se sentir amada na medida em que é o epicentro da relação 

dos ascendentes. Ela não surgiu por acaso, como em muitos 

outros relacionamentos, e nem de maneira acidental. 

(MIGALHAS, 2019, grifo nosso).  

Contudo, assim como os filhos provenientes de outras organizações 

familiares, as crianças decorrentes das famílias coparentais possuíram os 

mesmos direitos e deveres112. 

5 O CONTRATO DE GERAÇÃO DE FILHOS COMO FORMA DE 

RECONHECIMENTO DAS FAMÍLIAS COPARENTAIS  

 

 O ordenamento jurídico pátrio permite que os genitores criem seus 

filhos da maneira que lhes pareçam mais apropriada, em outras palavras, os 

pais possuem autonomia para cuidarem dos seus filhos como quiserem113. 

Logo, partindo das premissas constitucionais já destacadas alhures, bem 

como nas diretrizes éticas do Conselho Federal de Medicina sobre os 

procedimentos de Reprodução Assistida (Resolução nº 2.013/13), é 

conveniente, que as partes adeptas a disciplina da coparentabilidade 

responsável estabeleçam por meio de um contrato114 por instrumento 

 
112 Assim sendo, Rodrigo da Cunha Pereira (2019) acentua que “os filhos, 

independentemente de sua origem, serão felizes é na medida do amor e dos limites que 

receberem dos seus pais.” (PEREIRA, 2019). 

113 Assim, assegura o entendimento da Giselda Hirokana (1999), “o Direito permite que os 

particulares elejam, mediante manifestação livre e inequívoca de vontade, a disciplina das 

suas próprias relações, de acordo com suas próprias conveniências e sob a tutela de ordem 

jurídica.” (HIRONAKA, 1999, p. 87).  

114 De outro modo, assegura a lição de Caio Mario da Silva Pereira, “é um negócio jurídico 

bilateral, e de conseguinte exige o consentimento; pressupõe, de outro lado, a 

conformidade com a ordem legal, sem o que não teria o condão de criar direitos par ao 

agente; e, sendo o ato negocial, tem por escopo aqueles objetivos específicos. Com a 

pacificidade da doutrina, dizemos então que o contrato é um acordo de vontades, na 

conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, 

modificar ou extinguir direitos. Dizendo-o mais sucintamente, e reportando-nos à noção 

que demos de negócio jurídico, podemos definir contrato como o acordo de vontade com a 

finalidade de produzir efeitos jurídicos.” (PEREIRA, 2007, p. 07). 
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particular ou escritura pública, em outras palavras, os interessados 

estabelecem um negócio jurídico115.  

Sendo assim, mediante um acordo consensual serão definidas as 

garantias e obrigações dos sujeitos da entidade familiar, isto é, os efeitos 

jurídicos decorrentes do registro da criança, do sustento do filho e da 

guarda compartilhada, entre outras situações fáticas provenientes da 

convivência parental.  

Desse modo, o contrato de geração de filhos possui como finalidade 

atribuir segurança jurídica diante de eventual discussão entre os parceiros 

coparentais, com fundamento na autonomia privada das relações 

contratuais, além da possibilidade de negociar judicialmente as cláusulas do 

acordo estabelecido entre as partes, haja vista que a vida, em questão da 

criança, é objeto lícito.  

Sendo assim, sobre a formalidade contratual aplicadas às famílias 

coparentais, explicam Vitor Frederico Kümpel e Ana Laura Pongeluppi 

(2019): 

O contrato deverá ser feito antes mesmo da reprodução, 

incluindo previsão quanto ao método, custo e outras 

especificidades pertinentes aos contratantes, por 

instrumento particular ou escritura pública. Alguns 

advogados entendem que deve ser feito na modalidade 

"contrato de geração de filhos", para que se garanta 

mínimos direitos, como guarda compartilhada, registro da 

criança, sustento, convivência familiar, entre tantos outros 

efeitos jurídicos que poderão ser analisados em outra 

coluna. (MIGALHAS, 2019). 
 

Não obstante, sobre o contrato de geração de filhos à luz da 

coparentalidade responsável, acentua o advogado Leonardo Petró de 

Oliveira (2019):  

 
115 Nas palavras sabias de Cézar Fiuza (2008) define-se o negócio jurídico como “toda 

ação humana combinada com o ordenamento jurídico, voltada a criar, modificar ou 

extinguir relações ou situações jurídicas, cujos efeitos vêm mais da autuação individual do 

que da Lei.” (FIUZA, 2008, p. 06).  
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Ele pode ser feito de forma particular ou por escritura 

pública. Nele será estabelecido, como em qualquer outro 

tipo de relação, o registro da criança, a guarda 

compartilhada, direito de convivência, pensão alimentícia, 

dentre outros pontos que garantam os direitos da criança. 

(PETRÓ ADVOCACIA, 2019). 
 

 Contudo, sobre o contrato de geração de filhos, Vitor Frederico 

Kümpel e Ana Laura Pongeluppi (2019), ressaltam que:  

As disposições contratuais não representam garantia absoluta 

contra eventuais conflitos, por exemplo, no que toca à 

formação moral da criança. Pode haver, em certa altura, 

divergência quanto à religião que será sugerida à criança. 

(MIGALHAS, 2019). 

 Assim, se esgotarem as possibilidades de entendimento consensual 

entre os genitores, como por exemplo, prevalecendo à divergência entre a 

escolha da instituição de ensino que a criança irá estudar, ou, ainda o 

descumprimento de algum aspecto contratual referente à regulamentação da 

guarda, deverá ao Poder Judiciário intervir, atuando como árbitro desta 

disputa privada, no qual, caberá ao magistrado decidir com base no parecer 

do Ministério Público e do relatório da equipe multidisciplinar, qual a 

melhor alternativa para solucionar o litígio, ressalvado na decisão o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.  

 Em resumo, verifica-se o contrato de geração de filhos, diante da 

ausência de regulamentação legislativa brasileira, é o instrumento jurídico 

adequado para resguardar os interesses dos filhos, bem como, para 

regulamentar a família coparental perante a sociedade e o Estado 

Democrático de Direito. 

6 A COPARENTALIDADE RESPONSÁVEL SOB À ÓTICA DO 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

 As famílias coparentais surgiram primeiramente nos Estados 

Unidos, neste sentido, é imprescindível a análise do instituto e seus efeitos 

sobre a perspectiva do direito estrangeiro. Nesse sentido, segundo o 
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entendimento do autor norte americano Mark E. Feinberg (2003), a 

coparentalidade ocorre quando “os indivíduos têm sobreposição ou 

responsabilidade compartilhada na criação de uma criança específica e 

consiste no apoio mútuo e coordenação (ou falta de coordenação) de 

esforços que os pais apresentam na educação dos filhos.” (CARVALHO; 

BARHAM, 2016, p. 208).   

Ademais, assim como no Brasil, o fenômeno jurídico da 

coparentalidade ganhou força no continente norteamericano por meio das 

redes sociais, isto é, foram criadas plataformas virtuais para quem se 

interesse em formar uma família coparental, conforme exemplifica Vitor 

Frederico Kümpel e Ana Laura Pongeluppi (2019) abaixo:  

Nos Estados Unidos já há um site com aplicativo, o 

Modamily, que é voltado para pessoas solteiras que querem 

ter filhos e contar com a coparentalidade. No Modamily as 

pessoas criam um perfil com foto e especialmente 

informações provenientes de um questionário que é dividido 

em estilo de vida, caráter e categorias de estilo de pais. 

Quanto mais perguntas a pessoa responder, o site garante a 

maior precisão para a escolha do parceiro a fim de 

propriciar uma melhor gestação e desenvolvimento da 

criança. Dessa forma, o site une os candidatos, que podem 

conversar, se conhecer melhore e verificar as verdadeiras 

afinidades, tudo visando o desenvolvimento harmônico da 

criança. Há ainda um pequeno aparato com links de leis e 

questões que devem ser estipuladas no co-parenting 

agrément, como a reprodução, parto, amamentação, vacina, 

escola, responsável inclusive por definir o cumprimento de 

obrigações econômicas referentes à criança. (MIGALHAS, 

2019). 
 

  Não obstante, Jones Figueirêdo Alves (2013) descreve outra 

plataforma digital que surgiu nos EUA:  

 

O principal site é o Family by Design - 

www.familybydesign.com - fundado por Darren Speedale, 

que promove arranjos familiares com intentos procriativos, 

aproximando pessoas para atender os seus objetivos 

parentais. A diferença é que não se tratarão de doadores 

anônimos, para uma reprodução assistida, mediante 

inseminações artificiais ou concepções de laboratório. Bem é 

certo que poderão preferir essas técnicas, sem 

necessariamente o uso do método natural. Todavia, serão 

sempre pessoas identificadas, parceiros escolhidos, inclusive 

por determinados perfis. (PAIS, 2019).  
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Diante do exposto, observa-se que as redes sociais são 

mecanismos fundamentais para a constituição das famílias coparentais, no 

âmbito do direito estrangeiro e nacional. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As mudanças sociais e as alterações constitucionais deram ênfase 

para o surgimento das famílias coparentais no Brasil. Assim sendo, a 

partir do advento da Constituição Federal de 1988 rompeu-se o 

entendimento de que a família legitima era somente aquela decorrente do 

casamento. Nesse contexto, reconheceu-se novos modelos familiares que 

não eram provenientes dos elos de conjugalidade, isto é, a filiação tornou-

se o elemento basilar do núcleo das famílias.  

 Desse modo, mesmo que o modelo familiar não esteja previsto 

expressamente, desde que pautado no afeto, deverá ser tutelado pelo 

Estado. Portanto, tendo em vista a autonomia que o homem possui para 

projetar suas integrações sociais, buscando alcançar sua felicidade e dos 

membros de sua família, considerando, ainda que o sujeito em nenhuma 

situação venha ser reduzido a mero mecanismo de consecução da vontade 

do Estado, a legitimidade das famílias por meio do contrato de geração de 

filhos é cabível.  

 Por outro lado, observa-se os pressupostos do negócio jurídico de 

caráter contratual em questão, em outras palavras, o objeto é lícito, 

possível e determinável: a vida. Logo, diante do exposto, a 

coparentalidade responsável instrumentalizada pelo contrato de geração 

de filhos deve ser interpretada como instrumento de promoção e garantia 

da dignidade humana.  
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CAPÍTULO IX 

________________________________________________________________________ 

CRIME DE EMBRIAGUEZ E OS 
MEIOS DE PROVA 

 

 

Roberto Alves Barbosa Junior 116 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente visa discorrer sobre questões gerais da teoria geral da 

prova permeando a conceitos, classificação e natureza jurídica. 

 Trata-se de tema de grande relevância para o direito brasileiro, 

tendo em vista que, a efetividade do direito depende de como a verdade é 

reconstituída durante o processo sob o crivo do contraditório e ampla 

defesa, mesmo que diferido. 

 Após, parte-se para o estudo evolutivo da prova nos crimes de 

embriaguez ao volante, pois tem sido alvo de constantes alterações 

legislativas ao longo tempo. 

 O legislador ordinário tem buscado efetivar a proteção à vida, a 

segurança viária, da incolumidade pública como determina a Constituição 

Federal de 1988. 

 
116 Delegado Geral de Polícia Civil. Pós Graduado em Direito Público com formação para 

magistério Superior. Professor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. 
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1. TEORIA DA PROVA 

 

  A palavra prova possui diversos sentidos e seu estudo ultrapassa a 

análise pelo Direito, isto é, envolve a Epistemologia, a Semiótica, a 

Psicologia, Sociologia, Criminologia, e outras ciências afins. 

 Consoante BADARÓ (2016) a prova é tudo que está apto a levar o 

conhecimento de algo para alguém. Esta é apenas uma das acepções da 

palavra, podendo indicar também como atividade probatória, meio de prova 

ou resultado probatório. 

 Assim, para este doutrinador a atividade probatória significa o 

conjunto de atos praticados para verificar um fato.  Trata-se de uma ação 

desenvolvida pelas partes e, de forma subsidiária e/ou complementar, pelo 

juiz na tentativa de reconstruir a dinâmica dos fatos conforme o ônus 

distribuído nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Brasileiro 

(prova da alegação incumbe a quem a fizer), in verbis: 

Art.  156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, 

sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (Redação dada pela 

Lei nº 11.690, de 2008) 

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, 

observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da 

medida. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir 

sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre 

ponto relevante. 

  A prova também pode ser considerada como meio de prova, ou seja, 

é um instrumento por meio do qual os elementos são introduzidos no 

processo, como por exemplo, a prova pericial, prova testemunhal, 

confissão, dentre outros. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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 Por último, a prova como resultado probatório pode ser considerado 

como o convencimento que os meios de prova geram no juiz e nas partes, 

como se pode verificar na redação do art. 312 do CPP ao se referir “a prova 

da existência do crime”. 

  A temática sobre a prova é de grande relevância para o direito, pois 

é através dela que se chega ou, pelo menos, aproxima-se da verdade dos 

fatos. Não se trata de uma discussão recente sobre o que é admitido e a 

forma de sua produção, visto que, desde os primórdios da sociedade 

organizada, como nas ordálias da Idade Média, buscam-se meios de 

comprovar a verdade afirmada perante o aplicador do direito como leciona 

PACELLI (2018): 

Ao longo de toda a sua história, o Direito defrontou-se com o 

tema da construção da verdade, experimentando diversos 

métodos e formas jurídicas de obtenção da verdade, desde as 

ordálias e juízos de deus (ou dos deuses), na Idade Média, em 

que o acusado submetia-se a determinada provação física (ou 

suplício), de cuja superação, quando vitorioso, se lhe 

reconhecia a veracidade de sua pretensão, até a introdução da 

racionalidade nos meios de prova. 

Tourinho Filho cita os seguintes exemplos do 

sistema ordálico: “Havia a prova da água fria: jogado o 

indiciado à água, se submergisse, era inocente, se viesse à 

tona seria culpado [...] A do ferro em brasa: o pretenso 

culpado, com os pés descalços, teria que passar por uma 

chapa de ferro em brasa. Se nada lhe acontecesse, seria 

inocente; se se queimasse, sua culpa seria manifesta [...]” 

(1992, v. 3, p. 216). 

De uma verdade inicialmente revelada pelos deuses a outra, 

produzida a partir da prova racional, submetida ao 

contraditório e ao confronto dialético dos interessados em sua 

valoração, o Direito, em geral, e, mais especificamente, a 

partir do século XVIII, com a evolução da processualização da 

jurisdição, o processo penal, sempre se ocupou da 

reconstrução judicial dos fatos tidos por delituosos. Ora com a 

preocupação voltada exclusivamente para a satisfação dos 

interesses de uma não bem definida segurança pública, ora 

com a atenção também dirigida para a proteção dos interesses 

do acusado, sobretudo quando este passou a ocupar a posição 

de sujeito de direitos no processo, e não de objeto 

do processo. (PACELLI. 2018. P.332). 

 

 Tradicionalmente estuda-se a teoria da prova em livros de processo 

penal (em relação à comprovação da ocorrência ou não de fatos delitivos). 
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O estudo da prova vai além do aspecto processual, pois também atinge 

diretamente o aspecto material. Esta abordagem pode ser vista durante a 

produção da prova, porque se violar direitos fundamentais haverá ofensa 

direta a Constituição Federal de 1988 conforme dispõe o art. 5, LVI, CF/88.  

  Há uma celeuma doutrinária se a prova é um meio de defesa, meio 

de acusação ou de natureza mista. Não é objeto do presente estudo esta 

discussão doutrinária, visto que, a partir da produção lícita da prova e da 

sua introdução no processo, respeitado o contraditório e ampla defesa, é 

objeto do processo, tratando-se de um elemento importante para a 

valoração dos fatos pelo juiz com a respectiva imputação da consequência 

jurídica no momento da sentença ou do acórdão.  

 É certo que o destinatário da prova é o juiz, pois é através dela que 

se convence da ocorrência ou inocorrência dos fatos, a forma como 

ocorreu, os momentos relevantes para pautar o julgamento do crime ou da 

contravenção, os quais são objetos do processo. A atividade jurisdicional 

pautada no Estado Democrático de Direito se legitima diante da 

fundamentação das decisões (art. 93, IX, CF/88), isto é, a verdade 

processual deve-se pautar em elementos que possuem lastro capazes de 

possibilitar uma correta verificação dos fatos, não deixando assim, ao livre 

arbítrio do juiz togado. 

 Nenhuma prova tem natureza absoluta, ou seja, toda prova tem 

natureza relativa, diante do aspecto subjetivo tanto de quem produz quanto 

do avaliador.  

 Historicamente percebe-se a criação de três sistemas de valoração 

da prova: prova legal ou tarifada, íntima convicção e livre convencimento 

motivado. 

 O sistema da prova legal, o qual prevalecia na época das ordálias, a 

prova era ditada por Deus e somente o juiz podia entender seu resultado. 

Após, evoluiu ao tratar a prova como tarifada, isto é, já eram pré-



- 259 - |   Direito em Perspectivas 

 

estabelecidos o valor de cada meio de prova havendo assim provas com 

valoração maior que as outras, como por exemplo, a confissão como 

"rainha” das provas. Este sistema não é adotado no Brasil, apenas temos 

alguns resquícios como o caso de obtenção de prova sobre o estado civil 

das pessoas em que será determinada na forma da lei civil ( art. 155, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal). 

 O sistema da íntima convicção retrata o julgamento pelo juiz de 

acordo com seu convencimento pessoal sem precisar motivar o ato. Este 

sistema foi adotado pelo Código Napoleônico de 1808. No ordenamento 

jurídico brasileiro este sistema é utilizado pelos jurados no tribunal do júri 

nos termos do art. 472 do Código de Processo Penal Brasileiro. 

 Por último, o sistema da persuasão racional ou do livre 

convencimento motivado, o juiz não está atrelado a valores pré-fixados 

pela lei, devendo utilizar da sua persuasão racional para valorar a prova, 

desde que de forma lógica e fundamentada a partir da análise de tudo que 

foi produzido no processo (art. 93, IX, CF). 

 Assim leciona NUCCI (2018): 

São basicamente três sistemas: a) livre convicção, que é o 

método concernente à valoração livre ou à íntima convicção 

do magistrado, significando não haver necessidade de 

motivação para suas decisões. É o sistema que prevalece no 

Tribunal do Júri, visto que os jurados não motivam o voto; 

b) prova legal, cujo método é ligado à valoração taxada ou 

tarifada da prova, significando o preestabelecimento de um 

determinado valor para cada prova produzida no processo, 

fazendo com que o juiz fique adstrito ao critério fixado pelo 

legislador, bem como restringido na sua atividade de julgar. 

Era a época em que se considerava nula a força probatória de 

um único testemunho (unus testis, nullus testis ou testis unius, 

testis nullius). Há resquícios desse sistema, como ocorre 

quando a lei exigir determinada forma para a produção de 

alguma prova, v.g., art. 158, CPP, demandando o exame de 

corpo de delito para a formação da materialidade da infração 

penal, que deixar vestígios, vedando a sua produção através da 

confissão; c) persuasão racional, que é o método misto, 

também chamado de convencimento racional, livre 

convencimento motivado, apreciação fundamentada ou prova 

fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, 

pelo processo penal brasileiro, encontrando, inclusive, 

fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX) e 



- 260 - |   Direito em Perspectivas 

 

significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de 

acordo com seu livre convencimento, devendo, no entanto, 

cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as 

partes e a comunidade em abstrato. 

 

 A Constituição Federal e o Código de Processo Penal Brasileiro 

pontuam que somente serão admitidas as provas legais, as quais devem 

respeitar o ordenamento jurídico. Neste sentido, não diferencia ou cria 

categorias de provas ilegais/ilícitas, in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

[...] 

 LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 

meios ilícitos; ( CF/88) 

Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em 

violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

 Porém, a doutrina nacional clássica proposta por Ada Pellegrini 

Grinover classifica as provas ilegais em provas ilícitas e provas ilegítimas. 

 As provas ilícitas são aquelas obtidas a partir da violação das 

normas de direito material ou de garantias constitucionais como por 

exemplo a interceptação telefônica não autorizada pelo juízo competente ou 

a violação de domicílio fora a hipóteses constitucionalmente permitidas. 

 As provas ilegítimas são aquelas produzidas com violação de 

normas procedimentais, processuais, como na hipótese das oitivas de 

testemunhas sem dar as partes à oportunidade de manifestar, de fazer 

perguntas ou a inobservância do contraditório em uma prova emprestada. 

 Pontua-se que o termo prova utilizado no processo brasileiro refere-

se as informações trazidas durante o andamento da instrução sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. Os elementos colhidos no inquérito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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policial, ante o modelo inquisitivo, não são produzidos em contraditório, 

tanto que eles são, na medida do possível, refeitos no curso do processo, ou 

seja, são elementos informativos que devem ser corroborados com outras 

provas trazidas no processo, conforme preceitua o art. 155 do Código de 

Processo Penal, in verbis: 

Art.  155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação 

da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela 

Lei nº 11.690, de 2008) 

 

 Neste sentido, o juiz não pode fundamentar somente em elementos 

informativos colhidos na investigação, exceto as provas cautelares, não 

repetíveis ou antecipadas. 

 Segundo BADARÓ (2018) as provas cautelares são produzidas no 

inquérito policial diante da urgência na obtenção do elemento probatório 

em que não é possível fazer sob o crivo do contraditório sob pena de 

ineficácia, como na hipótese de interceptações telefônicas.  

 Provas irrepetíveis não podem ser reproduzidas novamente, pois há 

alterações significativas da prova ou até mesmo sua extinção, como no caso 

de exame de corpo de delito, teste do etilômetro. Este tipo de prova se não 

for colhido no momento da apresentação dos sinais/evidências, elas não 

serão possíveis de serem repetidas na mesma profundidade durante a 

instrução processual. Obviamente que após o ingresso destes elementos 

probatórios, eles serão submetidos ao contraditório diferido. 

 Provas antecipadas são produzidas juízo com contraditório 

antecipado mesmo durante do inquérito policial, ou seja, há o contraditório 

real como no caso em que a testemunha essencial dos fatos está em estado 

terminal e precisa-se colher o seu depoimento sobre a dinâmica do delito. 

Assim, sua colheita é realizada em um momento distinto da fase de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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instrução processual, a qual depende de autorização judicial para ser 

realizada. 

 Nestes três tipos de prova há um risco de desaparecimento do objeto 

da prova pelo decurso do tempo. 

2. DO CRIME DE EMBRIAGUEZ 

2.1.1 QUESTÕES PRELIMINARES 

 

 O crime de embriaguez ao volante está atualmente previsto no art. 

306 do Código de Trânsito Brasileiro. Este crime consiste na condução de 

um veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a 

dependência. 

 Este crime é apenado com detenção de seis meses a três anos, além 

de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação 

para dirigir. 

 Trata-se de crime autônomo. Porém, se causar lesão ou homicídio 

culposo na direção de veículo automotor, deixa de ser delito autônomo para 

enquadrar-se como uma qualificadora dos referidos crimes. 

 A embriaguez é uma redução ou perda de entendimento e/ou das 

faculdades mentais da pessoa decorrentes da ingestão de álcool ou de 

substâncias análogas. 

 Para a doutrina majoritária e jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal o crime de embriaguez ao volante é crime de 

perigo abstrato. 

 A respeito: 

HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ 

AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO 
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PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I 

- A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada 

norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, 

para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo 

social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de 

segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse 

contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou 

não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, 

porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual 

não importa o resultado. Precedente. III – No tipo penal sob 

análise, basta que se comprove que o acusado conduzia 

veículo automotor, na via pública, apresentando concentração 

de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro 

para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado 

e, portanto, configurado o crime. IV – Por opção legislativa, 

não se faz necessária a prova do risco potencial de dano 

causado pela conduta do agente que dirige embriagado, 

inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão 

legal. V – Ordem denegada. (HC nº 109.269/MG, Relator o 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11/10/2011.) 

 

  De acordo com NUCCI (2018) crimes de perigo são classificados 

assim quanto a espécie de resultado produzido ao bem jurídico protegido 

ou até mesmo a mera probabilidade de haver um dano, o ilícito se encontra 

na conduta da pessoa e não em seu resultado, in verbis: 

Os delitos de perigo, como regra, são editados para evitar a 

prática dos crimes de dano. Funcionam como uma blindagem 

ao bem jurídico protegido. Logo, espera-se que tenham penas 

mais brandas que as infrações de dano, com as quais 

apresentem ligação. Afinal, a probabilidade de dano é menos 

lesiva do que o dano em si, motivo pelo qual cabe o respeito 

ao princípio da proporcionalidade. Nem sempre isso é seguido 

pelo próprio legislador. ( NUCCI, 2018. P. 334). 

 

 Na  mesma linha Miguel Reale Junior: 

 

Nos crimes de perigo abstrato, para aperfeiçoamento do 

modelo típico, há uma presunção absoluta, juris et de jure, da 

situação de perigo. Essa presunção não é, todavia, arbitrária, 

desvinculada da realidade, mas a constrói o legislador a partir 

da constatação da existência de condutas particulares, que, 

pela experiência e lógica, revelam ínsita uma situação de 

perigo. (REALE JUNIOR, p.18). 

 

 O crime de embriaguez tem como bem jurídico tutelado a segurança 

viária ou do trânsito, cujo sujeito ativo é comum, isto é, pode ser qualquer 
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pessoa que conduza um veículo automotor com a capacidade psicomotora 

alterada em razão de ingestão de álcool ou substância semelhante em via 

pública. O sujeito passivo é a coletividade, ou seja, trata-se de crime vago.  

 O elemento subjetivo é o dolo e diante de ausência de previsão legal 

não há modalidade culposa. 

 Importante destacar que este crime não foi sempre de natureza de 

crime abstrato, ou seja, antes da lei 11.705/08 a pessoa para ser punida era 

necessária que a vítima estivesse em perigo real, devidamente comprovada 

no caso concreto. Após a lei 11.705/08 o crime deixou de ser de crime de 

perigo concreto e passou a ser classificado como crime de perigo abstrato, 

por não exigir a produção de um resultado para sua caracterização, 

bastando assim a exposição ao bem jurídico tutelado. 

 Por fim, registre-se que se trata de crime cuja iniciativa penal é 

pública incondicionada, isto é, deve ser promovida pelo Ministério Público 

perante o juízo criminal independentemente de representação. Ainda 

acresce-se que por ter a pena mínima inferior a um ano é cabível a 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo prevista no 

art. 89 da lei 9.099/95. 

  

2.1.2 EMBRIAGUEZ: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

 

  O crime de embriaguez disposto no art. 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro sofreu diversas alterações legislativas ao longo do tempo 

decorrentes do número crescente de veículos em circulação e também pelos 

atos inconsequentes de alguns motoristas que após o consumo de álcool 

saem para dirigir. 

 Em um breve histórico há uma evolução das normas relacionadas à 

embriaguez ao volante em diversas esferas principalmente na seara 

administrativa e também na criminal. 
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 As alterações legislativas foram influenciadas pela política de 

Segurança viária, em especial, devido aos objetivos propostos pela Década 

Mundial de Ações para Segurança Viária ao estipular que se deve reduzir 

os índices de vítimas fatais no trânsito e no mundo. 

 De acordo com HONRADO (2013) na seara administrativa, a 

Resolução nº 413/69 do CONTRAN estipulou a margem de tolerância de 8 

dg/L. Com o advento com Código de Trânsito Brasileiro, em 1998, houve a 

redução da margem de tolerância para 6 dg/L (seis decigramas de álcool 

por litro de sangue), e em 2013, com a publicação da Lei n. 12.760/2012 e 

da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN a tolerância do legislador 

aproximou-se de zero, ou seja, tem se buscado cada vez mais a proteção 

das pessoas e uma segurança viária mais efetiva. 

 Há previsão no Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 165 de 

punições administrativas pela condução de veículo automotor com a 

capacidade psicoativa alterada em que enseja infração administrativa 

punida com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses e 

recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Nesta 

infração somente será autorizado a retirada do veículo por uma pessoa 

habilitada. 

 No Brasil, em matéria criminal, a proibição de beber e dirigir teve 

sua primeira manifestação no Código Nacional de Trânsito de 1941 

(Decreto-lei nº 3.641/41), durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas 

em que punia, em seu art. 129, II, e, a embriaguez somente com apreensão 

temporária do documento de habilitação de um a doze meses, sem 

incidência de multa, in verbis: 

Art. 129. A. apreensão do documento de habilitação far-se-á 

nos seguintes casos: 

II, pelo prazo de um a doze meses: 

e) por dirigir em estado de embriaguês, devidamente 

comprovado; 
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  Cumprida a punição por doze meses o condutor poderia resgatar sua 

carteira de habilitação sem qualquer ônus. 

 A hipótese de cassação da habilitação era prevista somente na 

hipótese em que fosse constatado que o condutor sofria de alcoolismo ou 

toxicomania consoante art. 130 do referido diploma legal: 

Art. 130. A cassação do documento de habilitação dar-se-á 

quando a autoridade verificar que o condutor se tornou 

alcoolatra ou toxicomano; ou deixou de preencher as 

condições exigidas para a direção de veículos. 

 

 Em 1966, foi promulgado o Novo Código de Trânsito Brasileiro 

através da lei nº 5.108/1966 em que pouco inovou, em matéria de 

embriaguez ao volante, do diploma anterior, isto é, apenas inseriu a 

possibilidade de cassação da habilitação em caso de reincidência da 

infração.  

A embriaguez também poderia ser tratada na lei de contravenção 

penal nas hipóteses descritas nos art. 34 ou art. 62 do Decreto-Lei nº 

3.688/41, in verbis: 

Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em 

águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia: 

 Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, 

de trezentos mil réis a dois contos de réis. 

Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de 

embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em 

perigo a segurança própria ou alheia: 

 Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, 

de duzentos mil réis a dois contos de réis. 

Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é 

internado em casa de custódia e tratamento. 

 

  Em outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil em que vem fortalecer o Estado Democrático de 
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Direito. Nove anos depois, entra em vigor o Código de Trânsito Brasileiro 

com a lei nº 9.503/1997, a qual trouxe o rol de crimes de trânsito e ainda 

regulando a embriaguez ao volante tanto como na seara administrativa 

quanto na criminal, nos seguintes termos: 

Art.306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a 

influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem: Penas - 

detenção, de 6(seis) meses a 3(três) anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

 

 Porém estas mudanças se tornaram pouco efetivas, visto a 

dificuldade de detectar a influência do álcool no organismo da pessoa, ou 

seja, dificultava ou em alguns casos inviabilizava  a aplicação da lei tanto 

no âmbito criminal como no âmbito administrativo por questões de prova. 

 A lei 11.705/2008 trouxe a alteração do dispositivo 306 ao retirar a 

expressão “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” e ainda 

inovou no art. 277, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, assim temos a 

seguinte redação: 

Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, envolvido em 

acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, 

sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será 

submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou 

outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em 

aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar 

seu resultado. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e 

medidas estabelecidas no artigo 165 deste Código ao condutor 

que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos 

previstos no caput deste artigo 

Art. 306 Conduzir veículo automotor, na via pública, estando 

com concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior  6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência”: 

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 
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 Neste sentido, firmou-se o entendimento que o condutor era 

obrigado a fazer o exame, pois caso recusasse haveria culpabilidade 

presumida.  

 Este tema sobre a obrigação de se submeter ou não ao teste de 

alcoolemia foi levado aos Tribunais Superiores, em especial ao Supremo 

Tribunal Federal, que em 2011 decidiu que o condutor não era obrigado a 

fazer o teste. 

 Diante deste julgamento e dos crescentes índices de embriaguez ao 

volante que estava acarretando perda de várias vidas, o legislador ordinário 

em 2012 editou a lei nº 12.760 que modificou novamente o art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro com o seguinte texto: 

Art. 306. Conduzir o veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência: 

Penas- detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º- As condutas previstas 

no caput serão constatadas por: I-Concentração igual ou 

superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual 

ou superior a 0.3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 

ou; 

II-Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. 

 

  Nesta linha, corroborando com a disposição legal foi editada a 

Resolução do CONTRAN nº 432 em que também prevê, diante da recusa 

do condutor de se submeter ao teste de alcoolemia, a possibilidade de ser 

considerados outros sinais para a verificação da alteração da capacidade 

psicomotora a ser observada por agente de trânsito:  

Art. 3º. A confirmação da alteração da capacidade 

psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra 

substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por 

meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a 

serem realizados no condutor de veículo automotor: IV - 

verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade 

psicomotora do condutor. § 1º Além do disposto nos incisos 

deste artigo, também poderão ser utilizados prova 
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testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova 

em direito admitido. 

Art. 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 

poderão ser verificados por: II - constatação, pelo agente da 

Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade 

psicomotora nos termos do Anexo II 

 

 Por último, no que tange as alterações legislativas, foi através da lei 

nº 13.546, de 2017 que alterou a pena dos crimes de homicídio culposo e 

lesão corporal culposa se o condutor ao praticar estas infrações estiver sob 

a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

 Desse modo, percebe-se que cada vez mais vem sendo agravado o 

tratamento legal ao crime de embriaguez ao volante. A principal 

modificação com significativo impacto na apuração deste crime foi a 

variabilidade das formas de constatação da embriaguez, das formas de 

produção da prova, visto que, trata-se de prova irrepetível a constatação dos 

sinais no momento da abordagem. 

3. DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
 

Havia uma grande celeuma sobre as formas de se constatar e 

comprovar a embriaguez, principalmente quando a pessoa estava sob a 

direção de veículo automotor. 

Antes da Lei nº 11.705/2008 popularmente conhecida como "Lei 

Seca" era somente necessário  para a configuração do delito de embriaguez 

ao volante, que a pessoa, sob a influência de álcool, expusesse a dano 

potencial a incolumidade de outrem: 

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a 

influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. 

 Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13546.htm#art3
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Após o advento da Lei nº 11.705/2008 a qual alterou o art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro passou-se a exigir a quantidade mínima de 

seis decigramas de concentração de álcool por litro de sangue para a 

caracterização do crime, tornou-se imprescindível a comprovação desta 

dosagem apenas por meio de exames técnicos, quais sejam, o uso do 

etilômetro ("bafômetro") ou o exame de sangue: 

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando 

com concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência:  

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

 Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a 

equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito 

de caracterização do crime tipificado neste artigo. 

 

Em cumprimento do disposto desse parágrafo único, foi editado o 

Decreto nº 6.488, de 19 de junho de 2008, o qual buscou disciplinar a 

equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de 

caracterização do referido crime, in verbis:  

Art. 2 o Para os fins criminais de que trata o art. 306 da Lei n 

o 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a 

equivalência entre os distintos testes de alcoolemia é a 

seguinte: I - exame de sangue: concentração igual ou superior 

a seis decigramas de álcool por litro de sangue; ou II - teste 

em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro): 

concentração de álcool igual ou superior a três décimos de 

miligrama por litro de ar expelido dos pulmões. 

 

Houve grandes debates nos tribunais, em especial o Superior 

Tribunal de Justiça, sobre ter sido esta lei uma norma com caráter benéfico 

para o agente que dirige embriagado, pois se passou a exigir elemento 

objetivo para constatar a embriaguez, visto que sua ausência acarretaria 

atipicidade da conduta.  

Pontua-se a  divergência entre a quinta e a sexta turma do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: 
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HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE EXAME 

DE ALCOOLEMIA. AFERIÇÃO DA DOSAGEM QUE 

DEVE SER SUPERIOR A 6 (SEIS) DECIGRAMAS. 

NECESSIDADE. ELEMENTAR DO TIPO. 1. Antes da 

edição da Lei nº 11.705/08 bastava, para a configuração do 

delito de embriaguez ao volante, que o agente, sob a 

influência de álcool, expusesse a dano potencial a 

incolumidade de outrem. 2. Entretanto, com o advento da 

referida Lei, inseriu-se a quantidade mínima exigível e 

excluiu-se a necessidade de exposição de dano potencial, 

delimitando-se o meio de prova admissível, ou seja, a figura 

típica só se perfaz com a quantificação objetiva da 

concentração de álcool no sangue o que não se pode presumir. 

A dosagem etílica, portanto, passou a integrar o tipo penal que 

exige seja comprovadamente superior a 6 (seis) decigramas. 3. 

Essa comprovação, conforme o Decreto nº 6.488 de 19.6.08 

pode ser feita por duas maneiras: exame de sangue ou teste em 

aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro), este último 

também conhecido como bafômetro. 4. Cometeu-se um 

equívoco na edição da Lei. Isso não pode, por certo, ensejar 

do magistrado a correção das falhas estruturais com o objetivo 

de conferir-lhe efetividade. O Direito Penal rege-se, antes de 

tudo, pela estrita legalidade e tipicidade. 5. Assim, para 

comprovar a embriaguez, objetivamente delimitada pelo art. 

306 do Código de Trânsito Brasileiro, é indispensável a prova 

técnica consubstanciada no teste do bafômetro ou no exame 

de sangue. 6. Ordem concedida. (HC nº 166.377/SP, Relator o 

Ministro OG FERNANDES, DJe de 1/7/2010.) 

 

Por sua vez, a  Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça vinha 

sustentando a desnecessidade da prova técnica para a configuração do 

delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro: 

 

PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 

CARACTERIZAÇÃO. EXAME PERICIAL. TESTE DE 

ALCOOLEMIA OU BAFÔMETRO. 

PRESCINDIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO POR OUTROS 

MEIOS DE PROVA. EXAME CLÍNICO E PROVA 

TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO 

PROVIDO. I. Hipótese em que a Corte estadual, não obstante 

a existência de depoimentos de testemunhas no sentido de que 

o réu conduzia o veículo sob influência de álcool, o absolveu 

da imputação, sob o entendimento de que o tipo penal 'não se 

contenta com o exame clínico, exigindo demonstração técnica 

do teor alcóolico do motorista', sendo que não foi possível a 

averiguação do teor de álcool em seu sangue, uma vez que não 

fora realizado exame pericial. II. O delito de embriaguez ao 

volante configura-se por meio da prova de que o condutor 

ingeriu bebida alcóolica em concentração por litro de sangue 

igual ou superior à fixada na norma incriminadora - aferida 

por teste de alcoolemia ou de sangue -, ou então que estava 

sob a influência de substância psicoativa que causasse 
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dependência - averiguada por meio de exame clínico ou 

depoimento testemunhal.  

III. Para a caracterização da conduta prevista no tipo do art. 

306 do CTB não é imprescindível a realização de exame 

pericial ou teste de bafômetro, bastando a prova testemunhal 

ou exame clínico, quando impossível a realização da prova 

técnica. IV. Afastada a imprescindibilidade da prova técnica 

para a configuração do delito, deve ser determinada a cassação 

do acórdão recorrido, de modo que outro seja proferido com 

base na jurisprudência desta Corte. V. Recurso provido, nos 

termos do voto do Relator. (REsp nº 1.208.112/MG, Relator o 

Ministro GILSON DIPP, DJe de 15/6/2011.) 

 

Nesse mesmo sentido, ainda, HC nº 178.882/RS (Relator o Ministro 

Jorge Mussi, julgado em 18/8/2011), HC nº 117.230/RS (Relatora a 

Ministra Laurita Vaz, julgado em 23/11/2010), HC nº 195.354/MT (Relator 

o Ministro Adilson Vieira Macabu, julgado em 2/8/2011) e RHC nº 

26.432/MT (Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

19/11/2009). 

  Antes a reforma do Código de Trânsito Brasileiro pela lei nº 

12.760/2012 a  jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no 

sentido de que o art. 306 do CTB era formado pelo elemento objetivo  de 

constatação da embriaguez através do índice de 6 decigramas de álcool por 

litro de sangue. 

 Verifica-se: 

 

RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 

ART. 306 DA LEI N. 9503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 

DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. 

CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE 

SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. 

VERIFICAÇÃO POR BAFÔMETRO. FATO TÍPICO. 

PRESENTE JUSTA CAUSA. PROVIMENTO. 
[...] Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei nº 

11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool 

no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao 

volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano 

potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada 

quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização 

do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue. (RHC 

110.258, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
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 Segundo o REsp 1111566 / DF julgado em 2012 o decreto que 

regulamentava os meios de prova hábeis para à tipicidade da conduta tratou 

apenas 2 (dois) exames por  métodos técnicos e científicos que  poderiam 

ser realizados em aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o 

exame de sangue e o etilômetro. 

Entretanto é possível observar no Recurso Especial Nº 1.111.566 - 

DF (2009/0025086-2), no voto vencido do Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, a divergência sobre esta constatação de natureza restrita. O 

Ministro Marco Aurélio discorre sobre o intuito do legislador na edição  da 

Lei nº 11.705/2008 ao afirmar que este diploma normativo foi fruto da 

conversão, com vários acréscimos, da Medida Provisória nº 415/2008, a 

qual tratava sobre a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em 

rodovias federais. 

Ainda acresce que não se pode esvaziar o conteúdo e a própria 

finalidade de política pública de fundamental importância e alcance social 

ao restringir aos meios de prova ao teste do etilômetro ou exame de sangue. 

Assim, enfatiza o papel do interprete como operador do direito que deve 

procurar entender a tentativa legítima do legislador de reduzir os elevados 

índices de mortes em incidentes de trânsito provocados, em grande parte 

pelo consumo do álcool, adotando, para isso, diversas medidas, inclusive o 

endurecimento da norma penal. 

Neste sentido: 

 

A meu ver, portanto, a inserção no tipo incriminador de uma 

taxa de alcoolemia procurou estabelecer um padrão científico 

mínimo para o surgimento, na pessoa, de sintomas aptos a 

prejudicar os reflexos e o discernimento imprescindíveis à 

direção segura de veículo automotor. Como se vê, a opção do 

legislador passou ao largo de estabelecer maior proteção aos 

condutores contra um suposto subjetivismo na avaliação do 

seu estado de embriaguez. Este é um dado importante e não 

deve ser nem ignorado nem diminuído. Não podemos 

esquecer que uma das funções do Direito Penal ditadas pelo 

Estado Democrático de Direito é, justamente, a proteção dos 

bens jurídicos dotados de grande relevância tanto para a 

sobrevivência quanto para o desenvolvimento dos homens 

num ambiente social (Por todos: ROXIN, Claus. Derecho 

Penal: Parte General. Tomo I. Madrid: Civitas, 2007, p. 56). E 
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a norma do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro busca 

tutelar não só um trânsito seguro, mas também, em última 

análise, a vida, a integridade física e a propriedade das 

pessoas. Indiscutível a importância que o tráfego terrestre de 

veículos ostenta para a sociedade moderna. Trata-se de um 

sistema complexo fundado essencialmente no cumprimento de 

regras específicas e na confiança que cada participante 

deposita no comportamento dos demais (BRASILIA, 2011) 

 

Diante deste debate na doutrina e na jurisprudência o legislador 

ordinário editou a lei nº 12.760/2012 e a Lei nº 12.971/2014 em que buscou  

acabar com a celeuma sobre os meios de prova a serem exigidos para 

configuração do crime de embriaguez ao volante. 

O novo dispositivo não trouxe dúvidas sobre as mais diversas 

formas de comprovar o estado de embriaguez do condutor, in verbis: 

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência: 

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

§ 1o  As condutas previstas no caput serão constatadas 

por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de 

álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 

12.760, de 2012) 

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela 

Lei nº 12.760, de 2012) 

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser 

obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame 

clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 

prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os 

distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de 

caracterização do crime tipificado neste artigo. (Redação dada 

pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art20
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§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho 

homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no 

caput. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

Portanto é possível verificar a importância das modificações 

legislativas, as quais buscaram cada vez mais reduzir o ambiente de 

incerteza do aplicador do direito, evoluindo cada vez mais para trazer 

segurança jurídica e redução das intercorrências oriundas de condutores 

embriagados no trânsito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depreende-se da leitura do presente artigo que o tema de provas é 

bastante salutar para o direito além de ser essencial seu estudo para melhor 

aplicação do direito. 

 Não há verdades absolutas, não há direitos absolutos. 

 Há uma reconstrução dos fatos de forma a se aproximar da verdade 

objetiva dos acontecimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

nos moldes determinados pela Constituição Federal. 

 Em especial, nos crimes de embriaguez no volante, art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, a temática das provas é de natureza salutar, 

pois a constatação da embriaguez não é uma matéria fácil. 

 Antes mesmo da Constituição de 1988 buscava-se proteger a 

segurança viária, mesmo que de forma mais tímida em relação as sanções 

para aqueles que conduziam veículos sob efeito de substancias capazes de 

interferirem na capacidade motora da pessoa. 

 Com o advento da Carta Maio e infelizmente com a majoração de 

lesões e homicídios no trânsito decorrentes do uso do álcool no volante, o 

Código de Transito Brasileiro sofreu diversas alterações legislativas para 

que fosse possível diversificar as formas de produção da prova, adequando-

se a lei as dificuldades enfrentadas no caso concreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm#art18
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 Por fim, verifica-se que atualmente o legislador ordinário alargou as 

hipóteses dos meios comprobatórios de embriaguez ao volante ao admitir 

ser obtido mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, 

perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito 

admitidos observados o direito à contraprova. 
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CAPÍTULO X 

________________________________________________________________________ 

DANO MORAL E A APLICAÇÃO DA 
PENA CIVIL 

PUNITIVA/PEDAGÓGICA NAS 
RELAÇÕES DO TRABALHO: 

ESTUDO REFERENCIADO NO 
DIREITO BRASILEIRO COMO 

PARÂMETRO PARA O DIREITO 
LATINO-AMERICANO 

 

 

Laiane Dantas117 

Letícia da Silva Almeida118 

Raquel Carvalho Menezes119 

 

 

RESUMO: A presente pesquisa científica refere-se ao Dano Moral e a 

aplicação da pena civil punitiva/pedagógica nas Relações do Trabalho, 

estudo referenciado no Direito Brasileiro como parâmetro para o Direito 
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Latinoamericano. Uma das questões mais discutidas hodiernamente no 

âmbito doutrinário e jurisprudencial, pois trata de temática que assola a 

humanidade. Objetivos: Estudos feitos por diversos juristas comprovaram 

que o dano moral pode ocorrer também no âmbito social e familiar, essa 

pesquisa visa tratar deste fenômeno nas relações trabalhistas, fazendo-se 

estudo das causas, consequências, bem como, uma forma de reparação às 

vítimas. Procura-se verificar a possibilidade de incidência da pena civil 

para os agentes ofensores e a responsabilização do empregador. O presente 

estudo tem como finalidade precípua, adotar o caráter desestimulador, 

propiciando conscientização do ofensor de que a conduta executada não é 

aceita pelo ordenamento jurídico, e demonstrar, através dos fundamentos 

jurídicos, que os trabalhadores submetidos e expostos a situações que 

caracterize o dano moral laboral, podem buscar proteção do Judiciário, e a 

aplicação de sanção as empresas causadoras do ilícito, a sanção preventiva, 

busca inibir a reincidência dessas condutas negativas, bem como servir de 

exemplo para que outras empresas não o pratiquem. Referências Teórico-

metodológicas: Adota-se a teoria constitucionalista ao direito material e 

processual do Trabalho, no Estado Democrático de Direito, pela vertente 

defendida pela Professora Maria Cecília Máximo Teodoro (Direito Material 

e Processual do Trabalho: I Congresso Latinoamericano de Direito Material 

e Processual do Trabalho), com pesquisa bibliográfica e utilização do 

método jurídico-dedutivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Dano moral. Aplicação de pena civil 

punitiva/pedagógica. Relações do trabalho. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo científico tem como finalidade precípua a 

pesquisa do instituto da responsabilidade civil e a possibilidade de fixação 

no ordenamento jurídico laboral de sanções punitivas como forma 

preventiva de ilícitos civis. O fundamento da responsabilidade é calcado no 

papel de reestabelecer a vítima ao status quo ante, por dano patrimonial ou 

moral, mas também deve ser um instrumento preventivo de danos e de 

transformação social.  

Analisar-se-á também o instituto do “punitive damages” 

(indenização punitiva), adotada no sistema jurídico do common law, 

explicitando os motivos pelos quais esse instituto deve ou não ser adotado 

no Brasil.  
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Não se pretende estudar todas as formas de dano e indenização, 

mas sim, aprofundar e tratar de forma crítico-reflexiva o dano moral e o 

instituto da pena civil no como meio desestimulador/preventivo, no âmbito 

do direito trabalhista, no intuito de que exerça a função preventiva, a fim de 

inibir reiterados comportamentos negativos dos empregadores. 

É cediço, que o tema Responsabilidade civil é um dos mais 

complexos do Direito. Embora presente na sociedade há muito tempo, a 

responsabilidade civil permanece em constante mutação, pelo que se faz 

necessário um olhar constitucionalizado democrático e humanizado do 

instituto. Tal instituto possui uma relação estreita com o ser humano, por 

isso mesmo que a responsabilidade civil é um tema de enorme importância 

para o Direito, pois através dela a sociedade busca amparo de direitos 

quando prejudicado. 

O Trabalho aborda ainda a hipossuficiência do trabalhador, assim 

mais um motivo para a proteção da parte mais frágil e punição devida 

daqueles que abusam do poder econômico e posição de subordinação. 

Serão analisadas, através do método hipotético-dedutivo, hipóteses 

e parâmetros apresentados, em especial pela doutrina brasileira, devido à 

falta de legislação específica que determine a temática em destaque, qual 

seja, o instituto do punitive damages. 

 

2 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Os Direitos da Personalidade têm previsões constitucionais, de 

maneira que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CR/88) já trata dos direitos fundamentais postos à disposição da pessoa; e 

legislativas em geral, como por exemplo, no Código Civil de 2002, em seus 

artigos 11 a 21. 

As Garantias Fundamentais tratadas na CR/88 são postas de 

maneira genérica, abrangendo a todos, sem distinção, assim como, são 

absolutamente necessárias ao ser humano.  
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Segundo Rubens Limongi França: “Direitos da personalidade 

dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto é os diversos aspectos da 

própria pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo 

exterior” (FRANÇA, 1996, p. 1033). 

Vale colacionar comentários de Francisco Amaral em que os 

“direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os 

bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e 

intelectual” (AMARAL, 2003, p. 249). 

Vale também o conceito de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: 

Consideram-se, assim, direitos da personalidade aqueles 

direitos subjetivos reconhecidos à pessoa, tomada em si 

mesma e em suas necessárias projeções sociais. Enfim, são 

direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, em 

que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais 

do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar 

segura e avançada tutela jurídica (FARIAS, 2006, p. 101-102). 

 

Com base nos conceitos transcritos acima, percebe-se que os 

direitos da personalidade correspondem a valores fundamentais, são eles: a) 

o próprio corpo que é a condição inerente do que se é, pensa-se e se age; 

posteriormente, b) a proteção ao nome da pessoa natural ou da pessoa 

jurídica, enunciado pelos arts. 16 a 19 do Código Civil (CC); c) são 

protegidos contra terceiros a publicação e exposição da imagem, a honra e 

a intimidade, que corresponde à vida privada das pessoas (BRASIL, 2002). 

Esse é um rol meramente exemplificativo (numerus apertus), pois 

os direitos da personalidade estão difundidos por todo o ordenamento 

jurídico, a iniciar pela Constituição que logo em seu artigo 1o, anuncia que 

o Estado Democrático de Direito tem como fundamento a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre 

iniciativa e o pluralismo político. 

 

2.1 A DIGNIDADE HUMANA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 
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A dignidade é um macroprincípio que abriga um conjunto de 

outros princípios e valores essenciais como: liberdade, autonomia privada, 

igualdade, solidariedade, alteridade. Assim, pode-se dizer que o princípio 

da dignidade humana está na base de todos os direitos consagrados pela 

Constituição brasileira. 

O princípio consiste ainda indiretamente em uma qualidade de 

cada ser humano que o faz merecer do respeito e da consideração perante a 

sociedade e o Estado, tendo ele direitos e garantias mínimas de vida. 

Alexandre de Moraes entende o princípio da seguinte forma: 

 

a dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e 

garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades 

humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das 

concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em 

detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor 

espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável 

da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 

parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de 

modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos. (MORAES, 2014, p. 18). 

 

Adotar a dignidade da pessoa como valor essencial do Estado 

democrático de direito é reconhecer o ser humano como centro e o fim do 

direito.  

O Estado Democrático de Direito tem como fundamento regras e 

princípios constitucionais garantidoras. É sob a égide do Estado 

Democrático de Direito que se preza pelas garantias fundamentais do ser 

humano. O artigo 1o, inciso III da Constituição da República Federativa do 

Brasil estabelece o princípio da dignidade humana como fundamento do 

Estado Democrático de Direito. 

O constituinte ao redigir o artigo mencionado reconheceu na 

dignidade pessoal a prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado 

como pessoa, de interesses que dizem respeito a vida humana, sejam 

direitos políticos, culturais econômicos ou pessoais.  
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Destaca-se o conceito de Estado Democrático de Direito, pela obra 

de Sérgio Henriques Zandona Freitas: 

 

O Estado Democrático de Direito não representa 

simplesmente o resultado dos elementos constitutivos do 

Estado de Direito e do Estado Democrático, mas uma 

evolução histórica que atravessou os estágios do Estado de 

Polícia, do Estado liberal e do Estado social, com a superação 

de grande parte das contradições e das deficiências dos 

sistemas anteriores, até atingir o modelo contemporâneo que 

inspira várias das atuais Constituições estrangeiras, além da 

brasileira de 1988. [...] Os direitos fundamentais deixam de 

ser casuísticos e emergem-se como valores essenciais do 

sistema jurídico-político, condicionantes do método de sua 

interpretação, passando de meros direitos de defesa ante o 

Estado para transformarem-se em direito de participação do 

cidadão e de prestações do Estado. (FREITAS, 2011, p. 479). 

 

Assim, no Estado Democrático de Direito, o conjunto de normas 

da ordem jurídica são fundamentais para evitar os abusos de direitos, que 

podem vir à serem cometidos, bem como para inibir a violação de garantias 

individuais e fundamentais da sociedade. 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

3.1 CONCEITO 

 

A tarefa de definir o instituto jurídico da responsabilidade civil é 

árdua. Pois essa situação gera uma série de divergências na doutrina, como 

se verá a seguir. 

Apesar das diversas definições existentes, passa-se a transcrever o 

posicionamento de alguns autores, a iniciar pelo estudo do instituto da 

responsabilidade civil no Código de 2002. 

Para Maria Helena Diniz, responsabilidade civil pode ser definida: 

 

[...] a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar 

dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato 

do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de 

fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples 

imposição legal. (DINIZ, 2009, p. 34). 
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Sérgio Cavalieri Filho define responsabilidade civil nos seguintes 

moldes: 

Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever 

jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente 

da violação de um dever jurídico originário. Só se cogita, 

destarte, de responsabilidade civil onde houver violação de 

um dever jurídico e dano. Em outras palavras, responsável é a 

pessoa que deve ressarcir o prejuízo decorrente da violação de 

um precedente dever jurídico. (CAVALIERI, 2007, p. 2). 
 

Os posicionamentos dos autores acima citados partem de 

perspectivas distintas, Maria Helena Diniz tem como paradigma definidor a 

culpa, que é um dos elementos da responsabilidade civil (DINIZ, 2009, p. 

34). 

Já Sérgio Cavalieri tem suas bases fincadas no dever jurídico 

como base para definição da responsabilidade civil, nestes moldes se uma 

pessoa violar o dever jurídico e vier a causar prejuízo a outrem poderá 

haver a responsabilidade de indenizar (CAVALIERI, 2007, p. 2). 

Ainda pode-se citar a posição adotada por Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho: 

 

[...] a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade 

danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola 

uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), 

subordinando-se, dessa forma, às consequências do seu ato 

(obrigação de reparar). (GAGLIANO; PAMPLONA, 2006, p. 

9). 

 

Por outro lado, os autores retrocitados possuem como critério 

definidor a ilicitude como paradigma para determinar responsabilidade 

civil. 

É importante destacar que a ideia de culpa é amplamente 

abrangente, sendo assim, sempre que houver uma omissão ou prática de ato 

ilícito causador de dano, ou pratica de condutas abusiva e lícita, mas com 

repercussão negativa, o agente poderá responder pela lesão causada.  

Por fim, mesmo diante de critérios diversos adotados pelos autores 

citados, o que há em comum entre todos eles, é a necessidade de reparação 
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como consequência das condutas humanas, pretendendo o restabelecimento 

da situação anterior ao acontecimento do dano.  

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO  

 

A responsabilidade civil apresenta-se sob diversas modalidades, 

será aqui abordada algumas delas, que passa a expor. 

 

3.2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL: OBJETIVA X SUBJETIVA 

 

A obrigação de reparar o dano em decorrência da violação do 

direito alheio se divide em responsabilidade objetiva e responsabilidade 

subjetiva.  

Segundo a teoria objetiva ou pelo risco, não é exigida a 

caracterização de culpa por parte daquele que causou o dano, mas, tão 

somente o ato, ou seja, pouco importa se o causador do dano agiu com 

culpa ou dolo, sendo ele obrigado a ressarcir o prejuízo causado, assim 

preleciona Noronha: “é obrigação de reparar danos, independentemente de 

qualquer ideia de dolo ou culpa. Ela nasce da prática de fatos antijurídicos, 

geralmente relacionados com determinadas atividades” (NORONHA, 2010, 

p. 58).  

Nessa seara, a respeito da responsabilidade objetiva, Rodrigues 

entende que: 

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do 

agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado 

pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer 

tenha este último agido ou não culposamente. A teoria do 

risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, 

aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para 

terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua 

atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. 

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a 

relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o 

dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser 

indenizada por aquele (RODRIGUES, 2002, p. 10). 

 



- 286 - |   Direito em Perspectivas 

 

Portanto, para que haja o dever de indenizar, no caso de 

responsabilidade objetiva, basta a relação de causalidade (dano e o nexo 

causal). 

Com relação a responsabilidade civil subjetiva, colhe-se os 

ensinamentos de Noronha, a saber: 

 

A responsabilidade subjetiva ou culposa, também chamada de 

responsabilidade civil por atos ilícitos, ou aquiliana, é 

obrigação de reparar danos causados por ações ou omissões 

(ou seja, intencionais), ou culposas (isto é, negligentes, 

imprudentes ou imperitas), que violem direitos alheios 

(NORONHA, 2010, p. 508).  

 

Na responsabilidade civil subjetiva para que haja o dever de 

reparação faz-se necessário a demonstração do dolo ou da culpa do agente, 

sendo da vítima o encargo de provar as consequências sofridas para que 

tenha direito a indenização. 

Paulo Nader afirma que “se o dano foi provocado exclusivamente 

por quem sofreu as consequências, incabível o dever de reparação por parte 

de outrem. Igualmente se decorreu de caso fortuito ou força maior” 

(NADER, 2013, p.31). 

Assim, segundo a teoria subjetiva, exige-se que o ofendido prove 

não só o dano, mas inclusive, a infração ao dever legal, a relação causal 

entre o dano e a antijuridicidade da conduta do agente passivo da relação, e 

a presença de culpa desse agente, ou seja, nesse caso, deverá 

necessariamente que ser provado pela vítima a inteira responsabilidade da 

lesão pelo agente causador.  

 

3.2.2 RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS 

 

Haverá ato ilícito sempre que alguém atuar contrariamente a 

norma jurídica seja por ação ou por omissão. 
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Os atos ilícitos em sentido estrito decorrem da Lex Aquilia, por 

isso também são denominados de atos ilícitos aquilianos. Explica César 

Fiuza sobre o surgimento da Lex Aquilia:  

 

Por volta do final do século III a.C., um Tribuno de Plebe, de 

nome Aquilius, dirigiu uma proposta de lei aos Conselhos da 

Plebe, com vistas a regulamentar a responsabilidade por atos 

intrinsicamente ilícitos. A proposta foi votada e aprovada, 

tornado-se conhecida pelo nome de Lex Aquilia.  A Lex 

Aquilia era na verdade um plebiscito, por ter origem nos 

Conselhos da Plebe. Ë lei de circunstância, provocada pelos 

plebeus que, desse modo, se protegiam contra os prejuízos que 

lhes causavam os patrícios, nos limites de suas terras 

(WARNKONIG,1860, p. 278). Antes da Lei Aquília imperava 

o regime da Lei das XII Tábuas (450 a.C.), que continha 

regras isoladas”. (FIUZA, 2015, p. 30). 

 

São alguns exemplos de ilícito: o inadimplemento contratual; a 

quebra de uma promessa; o furto, homicídio, o abuso de direito. Todos os 

exemplos citados são ilícitos e geram responsabilidade.  

Ao praticar o ilícito surge para o ofensor a responsabilidade de 

sofrer a sanção cabível e imposta pela Lei. Podem ser fixadas as mais 

variadas sanções: o exemplo, pagar multa disposta em cláusula no próprio 

contrato, indenização de danos, obrigação de fazer para o adimplemento da 

obrigação contratual, entre outras sanções (FIUZA, 2004, p. 3). 

 

4 RESPONSABILIDADE NO DIREITO TRABALHISTA 

 

Na relação de trabalho, é preciso ter em mente que trabalhador é 

um gênero, do qual empregado é uma das espécies, talvez a mais sujeita à 

tutela normativa especializada: “art. 3º Considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário” (BRASIL, 1943).  

São cinco os requisitos para a condição de empregado: a) pessoa 

física; b) continuidade; c) subordinação; d) salário; e) pessoalidade. 

De modo efetivo, o empregador deve assumir os riscos 

econômicos da atividade, assim, o empregado está livre de tal encargo, já 
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que este se subordina juridicamente, ao poder patronal de direção. Essa é a 

ideia inicial e de grande importância para o entendimento da 

responsabilidade civil nas relações de trabalho. 

A relação contratual entre empregado e empregador, é visivelmente 

desigual, considerando-se a superioridade econômica e de autoridade do 

empregador, por outro lado está o empregado que é totalmente subordinado 

àquele. Essa relação é favorável ao exercício abusivo de direitos, evidente o 

status de chefia do empregador e de total sujeição e inferioridade 

econômica do empregado. 

No contexto da produção capitalista, que permite a utilização 

do trabalho humano de outrem para a geração de riquezas, 

aqueles que se beneficiam do sistema, ou melhor, que 

acumulam riquezas em função do trabalho alheio, na ótica do 

Direito Social, tem, naturalmente, uma responsabilidade 

redobrada, sendo que o primeiro modo concreto de cumpri-la 

é respeitando o direito daqueles que, com seu trabalho, 

alimentam sua atividade econômica. Desse modo, a agressão 

aos direitos dos trabalhadores é um dos maiores atentados aos 

direitos sociais. O valor social do trabalho passa assim, a ser 

um dos pilares na edificação conceitual do Direito Social. 

(SOUTO MAIOR; CORREIA, 2007, p.23).  

A responsabilidade civil é corretamente aplicável ao Direito 

trabalhista, nesse sentido dispõe o art. 8º, que determina que na ocorrência 

de omissão da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderá ser 

aplicada as normas gerais e o direito comum (BRASIL, 1943). O art. 114, 

inciso V da CR/88 prevê que é competente a justiça do trabalho para 

resolver “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial 

decorrentes da relação de trabalho” (BRASIL, 1988). 

 

4.1 ASSÉDIO MORAL NO DIREITO DO TRABALHO: UMA 

CAUSA DE DANO MORAL 

 

O tema do assédio moral é relativamente novo no Direito 

Brasileiro, embora não haja uma uniformização do seu conceito, para 

melhor compreensão passaremos a destacar alguns conceitos adotados pela 

doutrina: 
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[...] assédio moral significa todos aqueles atos comissivos ou 

omissivos, atitudes, gestos e comportamentos do patrão, da 

direção da empresa, de gerente, chefe, superior hierárquico ou 

colegas, que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva 

perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições 

físicas, psíquicas morais e existenciais da vítima. (GUEDES, 

2008, p. 36). 

 

 [...] assédio moral caracteriza-se por ser uma conduta 

abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a 

dignidade psíquica de forma repetitiva e prolongada, e que 

expõe o trabalhador a situações humilhantes e 

constrangedoras, capazes de causar ofensas à personalidade, à 

dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito 

excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o 

ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no 

exercício de suas funções. (NASCIMENTO, 2009, p. 301). 

 

Diante das definições, pode-se notar que assédio moral se depara 

sempre com uma conduta abusiva e humilhante direcionada ao empregado. 

Os fatos mais recorrentes são humilhações verbais; críticas ou 

brincadeiras de mau gosto ao trabalhador em público; atribuição de tarefas 

estranhas ou incompatíveis com o cargo ou com o tempo em que são 

exigidas; restrição ao uso de sanitários; revista vexatória; exigência, sem 

necessidade de trabalhos urgentes; sobrecarga de tarefas, entre outras 

condutas.  

Infelizmente, ainda não há legislação federal que defina e trate 

especificamente do assédio moral, no entanto, algumas legislações abordam 

a temática. O Termo “assédio moral” foi utilizado pela primeira vez no 

Projeto de Lei nº 425/1999, do município de São Paulo – SP, no mesmo 

Estado, em outra cidade, foi aprovada Lei que traz em seu art. 1º a 

definição de assédio moral:  

 

Parágrafo Único - Para fins do disposto nesta Lei, considera-

se assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra que 

atinja, pela repetição, a autoestima e a segurança de um 

individuo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, 

implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da 

carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício 

do funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos 

impossíveis, passar alguém de uma área de responsabilidade 

para funções triviais; tomar crédito de ideias de outros; 

ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através 

de terceiros; sonegar informações de forma insistente; 
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espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; 

subestimar esforços. (SÃO PAULO, 1999).  

 

Da mesma maneira fez o Estado do Rio de Janeiro na Lei n. 392, 

em seu art. 2º, a saber:  

Art. 2º - Considera-se assédio moral no trabalho, para os fins 

do que trata a presente Lei, a exposição do funcionário, 

servidor ou empregado a situação humilhante ou 

constrangedora, ou qualquer ação, ou palavra gesto, praticada 

de modo repetitivo e prolongado, durante o expediente do 

órgão ou entidade, e, por agente, delegado, chefe ou 

supervisor hierárquico ou qualquer representante que, no 

exercício de suas funções, abusando da autoridade que lhe foi 

conferida, tenha por objetivo ou efeito atingir a auto-estima e 

a autodeterminação do subordinado, com danos ao ambiente 

de trabalho, aos serviços prestados ao público e ao próprio 

usuário, bem como, obstaculizar a evolução da carreira ou a 

estabilidade funcional do servidor constrangido. (RIO DE 

JANEIRO, 2002).  

 

A prevenção é o centro da responsabilidade civil atual, a moderna 

doutrina, em parte, compartilha da ideia de necessidade de sancionar a 

violação de regras de comportamento, e, assim prevenir a prática de atos 

prejudiciais nas relações do trabalho. Como debatido na 91ª Conferência da 

Organização Internacional do Trabalho (2003), é necessário construir uma 

cultura de prevenção em matéria de segurança e saúde do trabalho, 

compatível com a realidade do mundo globalizado - Relatório da 91ª 

Conferência Internacional do Trabalho (CONFERÊNCIA, 2003). 

Da análise do instituto da Responsabilidade Civil através do atual 

Código civil brasileiro, destaca-se o artigo 927 da referida lei, que aborda 

principalmente os elementos que fundamentam o dever de reparação pelo 

dano causado: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

[...] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. 
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O artigo 927, caput do Código Civil demonstra a ideia da 

responsabilidade civil subjetiva, já o seu parágrafo único nos traz a hipótese 

da responsabilidade civil subjetiva, institutos que serão estudados com mais 

afinco neste trabalho, mais adiante (BRASIL, 2002). 

A responsabilidade civil surge da ideia do Princípio do neminem 

laedere ou alterum non laedere, cujo significado pode ser entendido como 

“não lesar a outrem”. 

Diante do pensamento de Rogério Donnini, tem-se que:  

 

O preceito alterum non laedere ou neminem laedere (“a 

ninguém ofender”, “não lesar a outrem”) demonstra, com 

clareza, a filosofia de Epicuro, que considera o resultado de 

um compromisso de utilidade, com o escopo de os homens 

não se prejudicarem uns aos outros. Trata-se de uma regra de 

direito natural. Enquanto os estoicos determinavam como 

regra de vida a observância à razão e à natureza, assim como à 

virtude, o Epicurismo propõe a felicidade, no sentido de bem-

estar individual e coletivo (DONNINI, p. 486-487). 

 

Segundo entendimento de Rui Stoco, toda vez que alguém sofrer 

um detrimento qualquer, que for ofendido física ou moralmente, que for 

desrespeitado em seus direitos, que não obtiver tanto quanto foi avençado, 

certamente lançará mão da responsabilidade civil para ver-se ressarcido. A 

responsabilidade civil é, portanto, a retratação de um conflito (STOCO, 

2013, p.156). 

 

4.2 DANO MORAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O 

EMPREGADO NO ASSÉDIO MORAL 

 

A reparabilidade dos danos imateriais tornou-se pacificada com a 

Constituição da República de 1988, expressa no seu artigo 5º, V e X. 

Para configurar o dano moral, deve haver uma conduta ilícita, que 

cause constrangimento a vítima, atingindo assim, direitos da personalidade 

e seus atributos pessoais, - a exemplo, a sua honra, autoestima, boa fama.  
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O dano moral inclui situações que afetam tanto a honra objetiva 

quanto a honra subjetiva da pessoa. No assédio moral, a honra objetiva e a 

honra subjetiva são atingidas. 

Diante de tamanha violência contra a integridade psíquica e física 

do empregado, a melhor saída é a prevenção do assédio moral, assim 

passaremos a analisar os “punitive damages”, como instituto de prevenção 

que, não fosse a falta de legislação própria, talvez pudesse exercer o papel 

preventivo/pedagógico tão almejado. 

 

5 PUNITIVE DAMAGES 

 

5.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

Punitive damages é uma espécie de remédio, uma sanção do direito 

privado que visa impor uma penalidade exemplar ao ofensor a fim de 

reprimi-lo a não cometer novamente o ato danoso e evitar que outros 

venham a cometê-lo. O intuito aqui não se limita apenas em compensar, 

reparar a vítima, mas sim, em punir o agente que gerou o dano, para que 

aquele não o repita.  

O instituto do punitive damages possui dupla finalidade nos países 

onde é adotado; a primeira é a retributiva (punishment) a retribuição propõe 

que a conduta tenha relevante reprovação social, e que haja a penalização 

do ofensor pela sua conduta ardil ou arbitraria evidenciada pelo dolo ou 

grave negligência; a segunda é o desestímulo (deterrence), no sentido de 

prevenção, através da exemplaridade evitando a reiteração de condutas 

similares no futuro, bem como desestimular outros a engajar desta maneira. 

No entanto, o sistema jurídico americano, onde geralmente o punitive 

damages é adotado (o sistema do common law), difere muito do sistema 

jurídico adotado pelo Brasil, um sistema de tradição romano-germânica, o 

civil law. (ROSENVALD, 2014, p.170). 
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Nelson Rosenvald, citando Ponzanelli, diz que a experiência norte-

americana dos punitive damages, não se aplicaria no Brasil por quatro 

razões:  

(a) o forte condicionamento do ilícito civil ao penal, ao 

contrário da autonomia vigente em nosso ordenamento; (b) o 

júri e a ânsia redistributiva da responsabilidade civil – o júri 

eleva acentuadamente o quantum da condenação punitiva, sem 

necessidade de fundamentação das decisões, para compensar 

um frágil sistema de segurança social; (c) a américa rule – a 

ausência do princípio da sucumbência induz a um aumento 

considerável da medida da condenação para além do dano 

efetivamente causado; (d) a análise econômica do direito 

impõe uma situação undercompensation, transferindo todo o 

quantum punitivo em prol da vítima. Concluindo, o autor 

considera os punitive damages um verdadeiro alien, que não 

merece transposição ao direito italiano (e por ilação ao 

brasileiro), pela ausência de condições institucionais para um 

legal transplant. (ROSENVALD, 2014, p. 168). 

 

No sistema jurídico americano em maior parte das vezes a 

responsabilidade civil, em casos como a negligência, é julgada por um júri. 

Este determina a responsabilidade e o quantum indenizatório.  

Outra questão relevante é quanto a responsabilidade de 

fornecedores pela oferta do produto. Nesse caso, a responsabilidade será 

sempre objetiva, não importando se a conduta foi intencional ou não.  Para 

a aplicação dos punitive damages os americanos levam em consideração: 

condutas fraudulentas de fornecedores com intenção de enganar os 

consumidores; violação de disposições em matéria de segurança ao 

público; ausência de informação sobre eventuais perigos que o produto 

possa causar; a incapacidade de remediar o vício após ter colocado o 

produto no mercado. 

A tutela dos punitive damages adotada pelos americanos enseja 

dúvidas quanto a sua pertinência. Por sua característica própria de função 

dissuasivo-aflitiva é algo que assusta as empresas causadoras dos danos, 

em função das excessivas punições aplicáveis, o que pode gerar 

desequilíbrio financeiro para as empresas, ensejando-as a fechar suas portas 

ou ainda as levando a falência. Além das empresas, a dissuasão-aflitiva 

própria das sanções do punitive damages assustam ainda os estudiosos do 
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instituto da responsabilidade civil, pois a pena civil é colocada às mãos de 

um júri leigo, despreparado profissionalmente para julgar e arbitrar a 

sanção.  

Felizmente nos últimos 20 anos por conta das limitações impostas 

constitucionalmente têm sido refreados os medos causados pelos danos 

punitivos. Percebeu-se a necessidade de moderação na quantificação do 

quantum e a Suprema Corte estabeleceu alguns índices para evitar a 

excessividade da sanção, passando a sua aplicação apenas em casos de 

maior gravidade. 

 

5.2 A APLICAÇÃO DA PENA CIVIL 

 

A pena civil deverá ser aplicada a agentes que detém o controle de 

uma atividade, com poder econômico e decisório quando da prática de atos 

lesivos a sociedade.  

É assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 a livre iniciativa privada, garantindo que não haja intervenção do 

Estado em certos ângulos da esfera privada, por outro lado, em meio a estes 

mercados que são os mais comuns de ocorrer lesões às situações 

existenciais e patrimoniais, esses comportamentos são claramente 

devastadores com relação aos direitos humanos e dignidade humana, 

consagrados, em especial, no artigo 12 das Declarações dos Direitos 

Humanos, assim ensejando a necessidade de fixação de sanções civis. 

Pelas palavras de Nelson Rosenvald:  

A iniciativa econômica privada é livre, mas não refoge a uma 

atividade de controle. O controle pode incutir temor – como 

aduz PERLINGIERI –, por remeter a alguns a ideia de 

dirigismo. Ao contrário, este se configura em outra direção, 

quando em função da realização da utilidade social e do 

propósito que não se cause algum dano à segurança, liberdade 

e dignidade da pessoa humana. Mesmo no setor empresarial se 

prospecta uma necessária e progressiva despatrimonialização 

com a introdução na atividade econômica de valores que não 

são patrimoniais. O mercado não pode ser simplesmente 

concebido por como um conjunto de regras econômicas. Pelo 

contrário, compreende ainda regras e princípios de direito. 

(ROSENVALD, 2014, p. 194). 
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Fabricantes disponibilizam e ofertam produtos que violam a saúde 

e segurança dos consumidores no mercado; empresas se utilizam de 

contratos para obter ganhos ilícitos – são geralmente empresas como: 

bancos, companhias aéreas, seguradoras, empresas de telefonia, agencia de 

plano de saúde, entre muitas outras.  

Nessas situações que devem entrar a pena civil, pois as sanções de 

cunho patrimonial e extrapatrimonial, pelo que se percebe, não consegue 

inibir as práticas dos comportamentos aqui mencionados. 

Isso por que, ao se verificar as demandas cíveis no Brasil, a grande 

maioria delas são lides que tem como objeto discussões de responsabilidade 

civil – dano patrimonial / dano moral -. De acordo o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), a maior parte dessas demandas tem no polo passivo os 

mesmos agentes econômicos, que praticam comportamentos contratuais 

que violam direitos fundamentais da pessoa humana, são comportamentos 

negativamente exemplares, condutas denegatórias que demonstram 

extremos desprezo a condição humana das vítimas. (CONSELHO, 2011). 

Os ilícitos se repetem constantemente, provavelmente porque a 

maior parte das vítimas não leva o caso ao judiciário, apenas uma pequena 

parcela dos ofendidos leva a discussão até o final, em busca de uma 

sentença favorável e justa. 

As empresas verificam que nem todas as vítimas recorrem ao 

judiciário, daí calculam que: o “benefício” obtido com as ofensas de 

situações existenciais, com as lesões a situações patrimoniais é 

extremamente são mais vantajosas perante a despesa eventualmente a ser 

paga em um resultado negativa de um processo.  

É preciso investir em outra perspectiva da responsabilidade civil, 

não apenas buscar a função reparatória, mas também a função punitiva, 

compreender a pena civil como uma sanção punitiva de finalidade 

preventiva e inibitória de ilícitos. A pena civil deve ser aplicada onde 

houver extrema gravidade da ofensa; graduação da culpa e reservada a 
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casos que o agente tenha capacidade econômica. (ROSENVALD, 2014, p. 

251-256). 

 

5.3 A APLICAÇÃO DA PENA CIVIL NA RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA 

 

A aplicação de uma pena civil ao agente não deve ser considerada 

incompatível diante de sua conduta de responsabilidade objetiva. 

Para melhor compreensão a respeito da questão, exemplo citado 

por Nelson Rosenvald:  

Se uma vítima de dano pela utilização de um produto 

defeituoso reclama uma reparação pelo dano sofrido, 

comprovando que todos os demais adquirentes do mesmo 

produto se encontram expostos a sofrer o mesmo tipo de dano, 

nada obsta que se considere como “vítimas do dano” 

indivíduo que de fato o sofreu, além de toda a sociedade em 

uma perspectiva sistêmica, pois prejudicada pela introdução 

de bens defeituosos que geram riscos de danos individuais. 

(ROSENVALD, 2014, p.216). 

 

Dessa maneira, demostrado a culpa objetiva no caso mencionado, 

mesmo assim não se pode deixar de considerar a necessidade/possibilidade 

de uma pena civil para desencorajar a repetição da mesma conduta 

posteriormente, seja pelo mesmo ofensor ou por outros, no sentido de 

exemplaridade. 

 

5.4 A AUTONOMIA DA PENA CIVIL PERANTE O DANO 

PATRIMONIAL 

 

No Brasil, a pena civil muitas vezes é aplicada de maneira errônea. 

Há dificuldade na distinção de pena civil e danos morais. Sobre essa 

distinção Nelson Rosenvald traz importante afirmação:  

 

(a) a pena civil não guarda nenhuma identidade com os 

danos extrapatrimoniais; (b) a pena civil só se justifica 

como sanção se conjugada a comportamentos 

caracterizados pelo dolo ou culpa grave; (c) a sentença 

pode condenar o ofensor à pena civil mesmo que não 

reconheça a configuração do dano moral. [...] 
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Comumente encontramos sentenças e decisões nos 

tribunais superiores em que o quantum do dano moral é 

remetido à fórmula: a extensão da lesão ao bem jurídico 

da personalidade - condição econômica do ofensor - 

punição do ofensor pela gravidade de seu agir. 

(ROSENVALD, 2014, p. 208). 

 

É equívoco aferir a malícia do agente cumulada a sua condição 

financeira no momento da motivação e arbitramento do cálculo a título de 

indenização moral. Na fixação do dano moral o julgador deve ater-se ao 

fato objetivo do dano e o impacto causado na vida da vítima, buscando a 

compensação devida pelo abalo de bem jurídico da personalidade.  

De outro lado, a função da pena civil é inibir condutas análogas, e 

não, ressarcir o lesado, aqui a atenção está unicamente voltada para o 

comportamento do agente, buscando a punição pelo comportamento 

reprovável pela sociedade.  

Na prática, normal seria que qualquer pessoa ofendida tenha 

legitimidade para ingressar com uma demanda judicial com fim único de 

que seja aplicada ao ofensor a pena civil, mesmo que não tenha sofrido 

dano patrimonial. 

O intuito de aplicação da pena civil no caso em comento é a 

prevenção geral, para que o ofendido e outras pessoas não sejam lesados 

novamente com a reiteração da pratica da conduta reprovável. A sanção 

punitiva exercerá função preventiva e pedagógica, sendo merecedora de 

proteção mesmo não havendo o prejuízo material, ou ainda quando esse 

prejuízo for ínfimo ou de difícil apuração.  

Deve ser aplicada onde houver extrema gravidade do 

comportamento culposo e reservada a casos onde o agente tenha 

capacidade econômica, buscando inibir que o ofensor reincida, assim como 

outros potenciais ofensores venham praticar condutas antijurídicas 

semelhantes. 
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6 CONCLUSÃO  

 

A idealização da pena civil reforça a importância do respeito a 

dignidade humana, preconiza que mesmo grandes empresas, poderosas 

economicamente, não podem ser isentas dos seus comportamentos 

abomináveis. A pena civil propõe importante instrumento para 

desaprovação moral e sanção de criminosos pavorosos.  

Com base na dignidade humana, em sua promoção e proteção, é 

extremamente mais importante à prevenção do ilícito do que à reparação. 

Sanção é uma técnica de controle social, que deve reforçar a ideia de 

observância das normas, no intuito de que antes de o potencial ofensor 

praticar a conduta negativa já exista uma norma prescrevendo qual será a 

consequência jurídica. 

Trata-se de alertar os potenciais ofensores no sentido de que a 

manutenção dessas condutas negativamente exemplares será ativamente 

sancionada pelo ordenamento jurídico, o objetivo dessa nova ideia de 

sanção é fazer com que o sistema jurídico seja preventivo não de danos, 

mas ele seja preventivo com relação a comportamento. Dessa maneira, 

busca-se não ser negligenciando as formas de combate e prevenção na 

busca de uma relação de trabalho digna e saudável. Foi abordada uma das 

mais frequentes causas de dano moral no trabalho, o assédio moral, que 

infelizmente ainda não possui embasamento legal nacional para a 

prevenção. 

Outra observação pertinente é que os vários ofensores possuem 

distintas situações econômicas, assim nos casos dos ofensores que possuem 

melhores condições devem pagar mais e os que possuem menores 

condições pagam menos diante da mesma conduta praticada, claro que 

ainda há que se observar outros requisitos, significativo que nenhum 

requisito seja analisado isoladamente para que não haja tratamento 

discriminatório, mas que se alcance o fim almejado de punição/prevenção. 
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Ainda são encontrados empecilhos para efetiva aplicação da pena 

civil, sendo a principal delas a necessidade de normas específicas no 

sistema brasileiro, o que pode ser considerado como um grande obstáculo 

para a aplicação do instituto que, do ponto de vista teórico, revoluciona o 

estudo da reparação civil no mundo. 
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Resumo O presente artigo tem por escopo o estudo da eventual 

responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras frente aos 

danos ambientais ocorridos em empreendimentos por ela financiados. O 

objeto de pesquisa analisado se perpetua na aplicação da responsabilidade 

civil objetiva sob a influência do poluidor indireto, bem como análise do 

nexo de causalidade decorrente do contrato de financiamento e o efetivo 

dano ambiental, considerando-se que, a princípio, as instituições 

financeiras seriam responsáveis pela fiscalização (dever de cuidado) 

apenas no momento da celebração do contrato de financiamento. O 

método é o indutivo baseado na consulta bibliográfica, jurisprudencial, 

doutrinária e legislação vigente, denotando-se a possível responsabilidade 

civil ambiental das instituições financeiras sob o prisma da teoria da 

reparação do dano causado e princípios elencados na Lei Ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Instituições Financeiras. Poluidor Indireto. 

Responsabilidade Civil. Responsabilidade Civil Objetiva.  
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INTRODUÇÃO 

 

A metodologia aplicada é pelo método indutivo e qualitativo, 

baseado em pesquisa bibliográfica específica, legislação vigente, 

doutrinária e jurisprudencial, a qual também constará observações e 

registros baseados na coleta de dados por meio dos sítios eletrônicos. 

Pode-se dizer que a responsabilidade civil é utilizada como 

instrumento apto de proteção ao meio ambiente devido sua finalidade 

preventiva e reparadora, possuindo três tipos de sanções (administrativa, 

cível e penal), passíveis de serem aplicadas a depender do caso concreto, 

aos agentes responsáveis pelas atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente, independentemente da forma de participação – direta ou indireta 

– para a ocorrência do efeito danoso. 

Nesse sentido, considerando a importância econômica e social 

das instituições financeiras na consecução dos créditos a terceiros, o 

presente trabalho tem por objetivo analisar a eventual responsabilidade 

civil aplicável a estas concernentes aos empreendimentos por elas 

financiados, a fim de verificar a possibilidade de afastar a respectiva 

responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras resultantes dos 

projetos por elas financiados, percorrendo sobre o panorama do instituto da 

responsabilidade civil e suas modalidades aplicáveis no ordenamento 

jurídico brasileiro, bem como, fazer breves ponderações sobre os princípios 

basilares da política ambiental e a figura das instituições financeiras, 

consideradas para fins de responsabilidade civil ambiental, como poluidora 

indireta, sob aspecto doutrinário e jurisprudencial.  

 

2 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A responsabilidade civil é um importante mecanismo jurídico 

que visa o ressarcimento do dano causado por um indivíduo (ou vários) a 
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outrem, instituindo aquele que o causou a reparação do estado anterior que 

se encontrava (status quo ante)122. Em outras palavras, a responsabilidade 

exprime a ideia de obrigação, encargo, contraprestação (CAVALIERI 

FILHO, 2014, p.14).  

Nas palavras do professor Rui Stocco (2004, p.129 Apud, 

RODRIGUES, 2012, p.155): 

 

Deve haver um comportamento do agente, positivo 

(ação) ou negativo (omissão), que, desrespeitando a 

ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a 

bem ou a direito deste. Esse comportamento 

(comissivo ou omissivo) deve ser imputável à 

consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa 

(negligencia, imprudência, ou imperícia), contrariando, 

seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito 

civil), seja uma obrigação em concreto (inexecução da 

obrigação ou contrato). 

 

A função da responsabilidade civil se baseia no princípio 

restitutio in integrum (reparação integral), ou seja, apura-se a indenização 

conforme a proporção do dano causado, a fim de se obter “a mais completa 

reparação dos danos sofridos pela vítima” (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 

27), evitando, em contrapartida, o enriquecimento ilícito do lesionado. Isso 

é o que se depreende do artigo 944 do Código Civil de 2002 ao dispor que 

“a indenização mede-se pela extensão do dano”.  

Para a correta aplicação deste instituto, faz-se necessário à 

verificação do tripé dos seus pressupostos ao caso concreto, os quais são: 

(i) conduta culposa do agente, (ii) nexo causal e o (iii) dano. Em breves 

palavras, a conduta culposa do agente, podendo ser por ação (fazer) ou 

omissão (deixar de fazer), se confirma na ação voluntária que gere um ato 

ilícito. Já o segundo elemento, o nexo causal, é a ponte que liga a conduta 

ao resultado. 

É necessário que o dano sofrido pela vítima tenha relação direta 

com conduta do agente, ou seja, relação de causa e efeito. E por último, o 

 
122 Código Civil de 2002, art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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dano se configura quando o objeto jurídico sofre algum tipo de lesão, 

independentemente de sua natureza (moral, patrimonial, estético, 

personalidade etc). 

Em síntese, para que haja a responsabilidade civil, ou melhor, o 

dever de indenizar, é necessário que o agente cometa um ato ilícito e que 

este gere um dano a outrem, sendo que, caso agisse de outra forma, não 

haveria tal lesão.  

Entretanto, nem sempre será necessário aplicar esta tripartição 

(culpa, nexo e dano), bastando apenas a comprovação do nexo e o dano 

para que se proceda a responsabilização do agente (responsabilidade pelo 

risco). 

A responsabilidade civil subjetiva é a regra no ordenamento 

jurídico brasileiro, a qual consiste no dever de reparar o dano mediante 

prova da culpabilidade do agente, sendo este primordial para sua distinção 

da responsabilidade objetiva. Em sentido amplo, a culpa só possui um 

sentido – violação de um dever de cuidado - podendo ser provada ou 

presumida. Contudo há várias modalidades que se contornam sobre este 

fenômeno.  

Em graus, a culpa pode ser leve quando o homem age com falta 

de diligência, o que se espera do homem médio. Na culpa levíssima, há 

falta de conhecimentos específicos ou técnicos que o agente não detinha 

sobre o fato. E na culpa grave, o agente atua de forma injustificável e 

incomum. Nesta seara, ele detém a previsão do resultado de sua conduta.  

É importante ressaltar que a culpa poderá ser classificada como: 

(i) imperícia – quando exige habilidade técnica ou específica para 

elaboração da atividade; (ii) imprudência – falta de cuidado, cautela; e (iii) 

negligência – não agir conforme o esperado. Quanto a sua natureza, a culpa 

será contratual – decorrente de uma obrigação prévia, acordado entre os 

contratantes - ou extracontratual – é decorrente e imposta por previsão 

legislativa. 

A doutrina também classifica a culpa como in eligendo, in 
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vigilando e in custodiando. Nas palavras do renomado professor Caio 

Mário da Silva Pereira (2016, p.96): 

 

Na vigência do Código Civil de 1916, tendo em vista o comportamento 

externo do agente, ou o modo como deixa ele de observar a regra de 

conduta, dizia-se que havia culpa invigilando, quando uma pessoa 

faltava ao dever de velar, ou cometia uma desatenção quando tinha a 

obrigação de observar; havia culpa in custodiendo, que é modalidade da 

culpa in vigilando, quando uma pessoa se descuidava quando tinha a seu 

cargo a guarda de uma coisa; culpa in eligendo, quando havia má 

escolha de uma pessoa a quem era confiada uma certa tarefa. Esses eram 

aspectos peculiares do comportamento, todos abrangidos no conceito 

genérico de um desvio de comportamento por parte do agente. No 

sistema atual, tais figuras perdem a importância que assumiam no 

diploma anterior, vez que suas hipóteses de incidência se tornaram 

sujeitas à responsabilidade objetiva (art. 933), a prescindir, portanto, da 

conduta culposa do responsável. 

 

Conhecida também como responsabilidade pelo risco, a 

responsabilidade objetiva tem seu fundamentos no campo do direito do 

trabalho. Com a revolução industrial no decorrer do século XIX, onde a 

produção passou a contar com auxílio maquinário, aumentaram em grande 

escala o número dos acidentes de trabalho em virtude da exposição dos 

trabalhadores e o despreparo destes diante do manuseio dos equipamentos. 

Logo, percebeu-se que a responsabilidade subjetiva não seria mais 

adequada para responsabilizar as infrações cometidas, uma vez que era 

impossível ao empregado provar a culpa do seu empregador (CAVALIERI 

FILHO, 2014, p.180). 

Assim, o causador do dano só terá sua responsabilidade de 

indenizar afastada caso comprove alguma exclusão do nexo causal (caso 

fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro) a ser 

verificada diante do caso concreto, sendo impossível discutir qualquer 

probabilidade de culpa. Esta teoria é fundamentada no risco da atividade 

exercida, justamente por entender que “aquele que exerce uma atividade 

perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente” 

(CAVALIERI FILHO, 2014, p.181), até mesmo porque é o dever de 

segurança que está em jogo. 

Desse modo, a responsabilidade civil é um importante 
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instrumento jurídico para fins de reparação do dano causado por alguém a 

outrem, sendo necessário codificá-la conforme as exigências sociais, a fim 

de cumprir sua finalidade específica pautada pelos valores de cunho 

reparatório e preventivo, observando-se os princípios correlatos ao direito 

ambiental, que em seu âmbito possui grande importância para a 

preservação do ecossistema, garantindo-se não apenas a existência da fauna 

e da flora, mas também a própria existência presente e futura da 

humanidade. 

3 DOS PRINCÍPIOS EXTRAIDOS DA LEI AMBIENTAL Nº 6.938, 

DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

 

Os princípios são fundamentais para aplicação justa da justiça. 

São cargas axiomáticas que servem como parâmetro para o aplicador na 

medida em que os fatos concretos necessitam de serem resolvidos, seja pelo 

Poder Judiciário ou pela própria sociedade. No direito ambiental não é 

diferente, pois é a partir deles que se constroem novas teorias diante da 

lacuna da legislação sobre determinado fato que envolva qualquer política 

do meio ambiente (ANTUNES, 2014, p. 22). A doutrina ainda faz uma 

diferenciação entre princípios de Política Nacional do Meio Ambiente e 

princípios relativos a uma Política Global do Meio Ambiente.  

Neste compasso Celson Antonio Pacheco Fiorillo (2014, p. 86) 

discorre que: 

Os princípios da Política Global do Meio Ambiente 

foram inicialmente formulados na Conferência de 

Estocolmo de 1972 e ampliados na ECO92. São 

princípios genéricos e diretores aplicáveis à proteção 

do meio ambiente. Por outro lado, os princípios da 

Política Nacional do Meio Ambiente são a 

implementação desses princípios globais, adaptados à 

realidade cultural e social de cada país. São um 

prolongamento, uma continuação dos princípios 

globais. Previstos no art. 225 da Constituição Federal 

(...). 

Tendo respaldo no art. 225 da Constituição da República 

Federativa de 1988, podem-se destacar os principais princípios da Política 
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Ambiental. 

Em relação ao princípio “Do Meio Ambiente Ecologicamente 

Equilibrado”123, este é o princípio basilar da política ambiental nacional 

que busca uma integração maior entre o sistema legislativo e a proteção ao 

meio ambiente. Dele também se extrai outro princípio, o da vedação da 

proteção deficiente. 

A proteção ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito fundamental de terceira dimensão, 

não pode ser insuficiente, cabendo aos Estados 

promulgar leis eficazes de proteção aos ecossistemas. 

Assim, pelo Princípio da Vedação da Proteção 

Deficiente, os objetivos e prioridades em matérias de 

regulamentação do meio ambiente devem refletir o 

 
123 E M E N T A: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO 

(OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA 

SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A 

ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS 

INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE 

PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME 

JURÍDICO A ELES PERTINENTE - MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, 

AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS 

ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A 

ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE 

PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O 

ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO 

ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS BÁSICOS 

DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) 

DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO 

DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO 

CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) - 

DECISÃO NÃO REFERENDADA - CONSEQÜENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 

AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL 

QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS. - Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou 

de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). 

Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, 

em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de 

caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é 

irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os 

graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, 

que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em 

geral. (...) ADI 3540 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 

em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-02219-03 PP-00528.  
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contexto ambiental e de desenvolvimento às quais se 

aplicam, vedando a criação de normas ambientais 

inadequadas.124 

Já o princípio do desenvolvimento sustentável busca conciliar o 

desenvolvimento econômico com a preservação do ecossistema para as 

futuras gerações. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 

3.540/DF125 proferiu a seguinte ementa: 

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de 

impregnado de caráter eminentemente constitucional, 

encontra suporte legitimador em compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e 

representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as 

exigências da economia e as da ecologia, subordinada, 

no entanto, a invocação desse postulado, quando 

ocorrente situação de conflito entre valores 

constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, 

cuja observância não comprometa nem esvazie o 

conteúdo essencial de um dos mais significativos 

direitos fundamentais: o direito à preservação do meio 

ambiente, que traduz bem de uso comum da 

generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor 

das presentes e futuras gerações. 

O princípio da precaução é de origem grega e significa ter 

cuidado e estar ciente. Em caso de dúvida quanto a incerteza dos efeitos 

nocivos de determinada atividade ou substância no meio ambiente, tal 

produto ou atividade deverá ser evitada. 

No âmbito internacional, é possível identificar o princípio da 

precaução no Princípio 15 da Declaração do Rio-Eco 92: “Quando ameaça 

de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta 

não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental” 

(OLIVEIRA, 2017, p.109). 

 
124 Disponível em: https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2965218. Acesso em: 

22 de julho de 2019. 

125 STF, ADI 3540/DF - MC, Relator: Ministro. Celso De Mello, Tribunal Pleno, julgado 

em 01/09/2005, DJ 03-02-2006. 
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O princípio da prevenção126 visa impedir o dano futuro ao meio 

ambiente. Apesar de ter divergência na doutrina, este se difere do princípio 

da precaução por aquele evitar o risco (probabilidade) de dano ao meio 

ambiente, enquanto o princípio da prevenção busca evitar o próprio dano ao 

ecossistema (risco conhecido).  

Assim, a prevenção tem por escopo evitar possíveis danos ao 

meio ambiente por intermédio de medidas preventivas antes da elaboração 

de um plano ou da realização de uma obra ou atividade (OLIVEIRA, 2017, 

p.108), seja por meio de (i) estudos prévios dos impactos ambientais, (ii) 

licenciamento ambiental, (iii) poder de polícia ambiental e (iv) auditorias 

ambientais. 

O princípio da informação ambiental é a forma pela qual a 

sociedade tem como controlar os procedimentos, públicos ou privados, que 

intervenham no meio ambiente.  

Pode-se destacar o Sistema Nacional de Informações 

Ambientais (Sinima) que por meio de requerimento escrito e sem 

necessidade de comprovação do seu respectivo interesse, o cidadão poderá 

requerer informações e parâmetros sobre o meio ambiente.  

Em relação ao princípio da responsabilidade, embora não 

esteja, em tese, previsto expressamente na Constituição Federal qual tipo de 

 
126 Ademais, no que tange a inversão do ônus de prova em crimes ambientais, o Superior 

Tribunal Federal tem firmado o entendimento que cabe ao empreendedor o ônus de provar 

a não ocorrência de potencial dano lesivo ao meio ambiente, com base no princípio da 

precaução. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? DANO 

AMBIENTAL ? ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO PARQUET 

? MATÉRIA PREJUDICADA ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? ART. 6º, VIII, 

DA LEI 8.078/1990 C/C O ART. 21 DA LEI 7.347/1985 ? PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO. 1. Fica prejudicada o recurso especial fundado na violação do art. 18 da 

Lei 7.347/1985 (adiantamento de honorários periciais), em razão de o juízo de 1º grau ter 

tornado sem efeito a decisão que determinou a perícia. 2. O ônus probatório não se 

confunde com o dever de o Ministério Público arcar com os honorários periciais nas 

provas por ele requeridas, em ação civil pública. São questões distintas e juridicamente 

independentes. 3. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o 

empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do 

emprendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da 

Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução. 4. Recurso especial 

parcialmente provido. REsp 972.902/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009. Grifou-se 
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modalidade de responsabilidade (objetiva ou subjetiva) que deverá ser 

aplicada nos casos de degradação ambiental, tal previsão encontra-se 

presente na lei infraconstitucional (Lei n. 9.605/98).  

Assim, a responsabilidade ambiental se subdivide em 

administrativa, civil e penal a depender de cada caso concreto. 

O princípio do poluidor-pagador foi introduzido pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

em 26 de maio de 1972, o qual trata da racionalização dos recursos 

ambientais e ao mesmo tempo possui um viés de responsabilidade.  

Segundo Celson Antonio Pacheco Fiorillo (2012, p. 96), o 

princípio do poluidor-pagador visa (i) evitar a ocorrência do dano ao meio 

ambiente (caráter preventivo) e (ii) se houve a ocorrência do dano, aplica-

se a reparação (caráter repressivo), como pode se ver abaixo na decisão 

proferida pelo STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ACIDENTE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DO 

POLIDUTO "OLAPA"  VAZAMENTO DE ÓLEO 

COMBUSTÍVEL NA SERRA DO MAR. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS 

DOCUMENTAIS SUFICIENTES. LEGITIMIDADE ATIVA 

DO PESCADOR ARTESANAL COM CARTEIRA 

PROFISSIONAL REGISTRADA NO DEPARTAMENTO 

DE PESCA E AGRICULTURA DO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. DANO 

AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. MATÉRIAS 

DECIDIDAS PELA 2ª SEÇÃO, NO RESP 1.114.398/PR, 

MIN. SIDNEI BENETI, DJE DE 16/02/2012, JULGADO 

SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL 

EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, 

ART. 543-C, § 7º), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM 

CASOS ANÁLOGOS, COMO A DOS AUTOS. DANO 

MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 

RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistência de cerceamento de defesa no 

julgamento antecipado da lide, tendo em vista serem 

suficientes os elementos documentais apresentados. Ademais, 

está caracterizada a notoriedade e a publicidade da situação 

fática retratada nos autos, bem como o inquestionável prejuízo 

gerado pelo dano ecológico. 2. Configurada a legitimidade 

ativa ante a qualidade de pescador profissional do autor com 

documento de identificação profissional fornecido pelo 

Ministério da Agricultura e Abastecimento. 3. O dano 

ambiental, cujas consequências se propagam ao lesado, é, 
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por expressa previsão legal, de responsabilidade objetiva, 

impondo-se ao poluidor o dever de indenizar. 4. A 

modificação das conclusões a que chegaram as instâncias 

ordinárias, relativa à presença dos requisitos ensejadores do 

dever de indenizar pelo dano causado, nos moldes em que 

pretendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o 

vedado revolvimento de matéria fático-probatória. 5. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. AgRg no AREsp 

89.444/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 21/08/2012, DJe 24/08/2012. Grifou-se. 

 

Pois bem. Devido à importância do meio ambiente para a 

sociedade atual e futura, a Constituição da República Federativa do Brasil 

em seu art. 225, §3 imputa três tipos de responsabilidades aos causadores 

de danos lesivos ao meio ambiente: (i)administrativa, (ii)civil e (iii)penal, 

podendo ser aplicada tanto as pessoas jurídicas como pessoas físicas. 

Entretanto, a Constituição não prevê expressamente qual tipo de 

responsabilidade a ser aplicada no caso concreto, cabendo à lei 

infraconstitucional dispor sobre o assunto.  

Assim, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estabelece 

em seu artigo 14 que: 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 

da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade. O Ministério Público da União e dos 

Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente. 

 

Extrai-se deste dispositivo que a responsabilidade civil será, em 

regra, objetiva (independe de comprovação de culpa) e solidária (todos 

respondem solidariamente). Todavia, quando se fala em responsabilidade 

ambiental imperioso se faz restituir o status quo ante do meio ambiente, 

tendo em vista a complexidade deste elemento. Nas palavras de Bessa 

Antunes (2014, p.492): 

Essa é uma concepção teórica, pois, na maior parte das 

vezes, é impossível a reconstrução da realidade 

anterior: e. g., morte de uma pessoa, destruição de uma 

obra de valor histórico, artístico ou paisagístico; 

extinção de uma espécie animal etc. Existem bens que 
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são únicos e, nessa qualidade, são insubstituíveis. Não 

há indenização capaz de substituí-los. Em termos de 

reparação de danos ambientais, não raras vezes, 

questões similares colocam-se com extrema 

dramaticidade. 

Sobre o tema, importante transcrever o entendimento da 

jurisprudência: 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

PELA EMISSÃO DE FLÚOR NA ATMOSFERA. 

TEORIA DO RISCO INTEGRAL. POSSIBILIDADE 

DE OCORRER DANOS INDIVIDUAIS E À 

COLETIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 

SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. 

Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a 

solução da controvérsia são apreciadas, de forma 

fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em 

sentido contrário ao almejado pela parte. 2. É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos 

ambientais, incide a teoria do risco integral, 

advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, 

com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, 

da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), 

sendo, por conseguinte, descabida a alegação de 

excludentes de responsabilidade, bastando, para 

tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao 

homem e ao ambiente advindo de uma ação ou 

omissão do responsável. 3. A premissa firmada pela 

Corte de origem, de existência de relação de causa e 

efeito entre a emissão do flúor na atmosfera e o 

resultado danoso na produção rural dos recorridos, é 

inafastável sem o reexame da matéria fática, 

procedimento vedado em recurso especial. Aplicação 

da Súmula 7/STJ. 4. É jurisprudência pacífica desta 

Corte o entendimento de que um mesmo dano 

ambiental pode atingir tanto a esfera moral 

individual como a esfera coletiva, acarretando a 

responsabilização do poluidor em ambas, até 

porque a reparação ambiental deve ser feita da 

forma mais completa possível. 5. Na hipótese, a 

leitura da exordial afasta qualquer dúvida no sentido de 

que os autores - em sua causa de pedir e pedido - 

pleiteiam, dentre outras, a indenização por danos 

extrapatrimonias no contexto de suas esferas 

individuais, decorrentes do dano ambiental ocasionado 

pela recorrente, não havendo falar em violação ao 

princípio da adstrição, não tendo a sentença deixado de 

apreciar parcela do pedido (citra petita) nem 

ultrapassado daquilo que fora pedido (ultra petita). 6. A 

admissibilidade do recurso especial, na hipótese da 

alínea "c" do permissivo constitucional, exige a 

indicação das circunstâncias que identificam ou 
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assemelham os casos confrontados, mediante o cotejo 

dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão 

paradigma, a fim de demonstrar a divergência 

jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do 

RISTJ). 7. Recurso especial a que se nega provimento. 

REsp 1175907/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

19/08/2014, DJe 25/09/2014.  

 

A responsabilidade ambiental administrativa127 encontra-se 

prevista no art. 70 da Lei nº 9.605/1998 que considera infração 

administrativa toda ação ou omissão que lesa direitos de uso, gozo, 

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.  

Podem ser aplicadas as seguintes penalidades administrativas: 

(a)advertência; (b)multa simples; (c)multa diária; (d)apreensão dos 

animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, petrechos, equipamentos 

ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; (e)destruição ou 

inutilização do produto (f)suspensão de venda e fabricação do produto 

(g)embargos de obra ou atividade (h)demolição de obra (i)suspensão 

parcial ou total de atividades; e (j)restritiva de direitos, observando sempre 

o art.6º da mesma legislação (gravidade do fato, antecedentes e situação 

econômica do infrator). 

Quanto à responsabilidade penal, também será aplicada as 

pessoas jurídicas conforme previsão do art. 3º da Lei nº 9.605/1998. As 

sanções penais impostas serão, conforme o caso, privativas de liberdade e 

 
127 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE 

INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO 

OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE. 1. Segundo o acórdão recorrido, "a 

responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, 

portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de 

culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" 

(e-STJ fl. 997). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade 

administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua 

configuração. Precrdentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ 

acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 

1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012. 

3. Recurso Especial parcialmente provido. REsp 1640243/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017. Grifou-se. 
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restritivas de direitos128. 

Considerada como função administrativa, o poder de polícia é a 

“faculdade que o Estado possui de intervir na vida social, com a finalidade 

de coibir comportamentos nocivos para a vida em comunidade” 

(ANTUNES, 2013, p.158). Sua definição encontra-se no art.78 do Código 

Tributário Nacional que assim dispõe: 

 

 
128 CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA. 

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ENTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA POR LEI FEDERAL. OPÇÃO 

POLÍTICA DO LEGISLADOR. FORMA DE PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO-

AMBIENTE. CAPACIDADE DE AÇÃO. EXISTÊNCIA JURÍDICA. ATUAÇÃO DOS 

ADMINISTRADORES EM NOME E PROVEITO DA PESSOA JURÍDICA. 

CULPABILIDADE COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL. CO-

RESPONSABILIDADE. PENAS ADAPTADAS À NATUREZA JURÍDICA DO ENTE 

COLETIVO. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que pessoa jurídica de direito 

privado, juntamente com dois administradores, foi denunciada por crime ambiental, 

consubstanciado em causar poluição em leito de um rio, através de lançamento de 

resíduos, tais como, graxas, óleo, lodo, areia e produtos químicos, resultantes da atividade 

do estabelecimento comercial. II. A Lei ambiental, regulamentando preceito 

constitucional, passou a prever, de forma inequívoca, a possibilidade de penalização 

criminal das pessoas jurídicas por danos ao meio-ambiente. III. A responsabilização penal 

da pessoa jurídica pela prática de delitos ambientais advém de uma escolha política, como 

forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio-ambiente, mas como forma 

mesmo de prevenção geral e especial. IV. A imputação penal às pessoas jurídicas encontra 

barreiras na suposta incapacidade de praticarem uma ação de relevância penal, de serem 

culpáveis e de sofrerem penalidades. V. Se a pessoa jurídica tem existência própria no 

ordenamento jurídico e pratica atos no meio social através da atuação de seus 

administradores, poderá vir a praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de 

responsabilização penal. VI. A culpabilidade, no conceito moderno, é a responsabilidade 

social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-se à vontade do seu 

administrador ao agir em seu nome e proveito. VII. A pessoa jurídica só pode ser 

responsabilizada quando houver intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em 

benefício do ente moral. VIII. "De qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser beneficiária 

direta ou indiretamente pela conduta praticada por decisão do seu representante legal ou 

contratual ou de seu órgão colegiado." IX. A atuação do colegiado em nome e proveito da 

pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. A co-participação prevê que todos os 

envolvidos no evento delituoso serão responsabilizados na medida se sua culpabilidade. X. 

A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de multas, de prestação 

de serviços à comunidade, restritivas de direitos, liquidação forçada e desconsideração da 

pessoa jurídica, todas adaptadas à sua natureza jurídica. XI. Não há ofensa ao princípio 

constitucional de que "nenhuma pena passará da pessoa do condenado...", pois é 

incontroversa a existência de duas pessoas distintas: uma física - que de qualquer forma 

contribui para a prática do delito - e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma 

individualizada, decorrente de sua atividade lesiva. XII. A denúncia oferecida contra a 

pessoa jurídica de direito privado deve ser acolhida, diante de sua legitimidade para figurar 

no pólo passivo da relação processual-penal. XIII. Recurso provido, nos termos do voto do 

Relator. REsp 564.960/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

02/06/2005, DJ 13/06/2005, p. 331. Grifou-se 
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Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 

ou abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 

costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 

aos direitos individuais ou coletivos.  

 

Tal atividade é indelegável a terceiros129, sendo mecanismo de 

controle exercido pela própria Administração Pública que atua de forma 

preventiva ou repressiva na esfera pública visando proibir danos à 

coletividade. Ressalta-se que este ato possui característica 

(i)autoexecutória, ou seja, a Administração Pública não necessita de 

recorrer ao Poder Judiciário para obter autorização para impor uma 

obrigação administrativa, como por exemplo, aplicação de multa; 

(ii)discricionário - há margem de liberdade do agente administrativo; e 

(iii)coercibilidade - exige-se seu cumprimento sob ameaça de sanção.  

Em material ambiental, incumbe a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a competência para atuar na realização de atos 

considerados materiais (poder de polícia), no que tange ao licenciamento, 

fiscalização, sanções administrativas etc., conforme previsão 

constitucional. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios:  

VI - proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas;  

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;  

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas 

para a cooperação entre a União e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional.  

 

 
129 Nesse sentido, o STJ firmou a tese sobre a impossibilidade de uma Empresa de 

Transporte de Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), sob regime de sociedade de 

economia mista, aplicar multas com fundamento no poder de polícia (STJ, REsp 817534, 

Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Data do Julgamento: 25/05/2010, 

DJe 16-06-10). 
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5 A EVENTUAL RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

O conceito de instituição financeira pode ser encontrado na 

Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os 

efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas 

públicas ou privadas, que tenham como atividade 

principal ou acessória a coleta, intermediação ou 

aplicação de recursos financeiros próprios ou de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 

custódia de valor de propriedade de terceiros. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da 

legislação em vigor, equiparam-se às instituições 

financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das 

atividades referidas neste artigo, de forma permanente 

ou eventual. 

 

Segundo o professor Rômulo Silveira da Rocha Sampaio (2013, 

p. 5-6), as instituições financeiras são meras intermediadoras que atuam no 

mercado como elo, possuindo diferentes espécies e separadas em dois 

grupos que dependerá do desenvolvimento da sua atividade para 

caracterizar ou não a sua responsabilidade civil ambiental. Os dois grupos 

dividem-se em (i)bancárias ou monetárias - quando atuam na celebração de 

contrato de depósito, conta-corrente, custódia etc., e (ii)não bancárias ou 

não monetárias - as quais atuam no mercado visando puramente o mercado 

financeiro, como ações letras de câmbio, certificados de depósitos 

bancários, debêntures etc. Estas, segundo o autor, diferenciam-se daquelas 

(bancárias ou monetárias) justamente por suas atividades corriqueiras 

incidirem sobre o setor produtivo, o que gera maior grau de probabilidade 

de desenvolver danos ao meio ambiente. 

5.1 A DIFERENÇA ENTRE FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO  

 

Como instrumento para consecução dos seus objetivos (que 

nada mais é do que a circulação do crédito), as instituições financeiras 
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utilizam-se dos contratos bancários a fim de movimentar o mercado 

financeiro. Destes instrumentos, podem-se destacar os contratos de 

empréstimos e de financiamento, que apesar de ambos serem considerandos 

como contrato de mútuo130, possuem algumas peculiaridades. 

O contrato de empréstimo é celebrado entre uma pessoa física 

ou jurídica com uma instituição financeira, ficando aquele encarregado de 

devolver tal quantia recebida no prazo estipulado entre os contratantes. 

Aqui não se discute qual será a destinação do dinheiro recebido pelo 

mutuário. Já os contratos de financiamento seguem a mesma lógica dos 

empréstimos, entretanto se diferem deste justamente por exigir uma 

destinação específica dos recursos a serem recebido pelo mutuário.  

Ou seja, o traço distintivo no financiamento é 

justamente a canalização obrigatória para um projeto 

financiado. O recurso é destinado a um fim especifico, 

podendo ou não ser um projeto. Quer isso dizer que os 

recursos que saem da instituição financeira podem ser 

rastreados a um fim especifico, a um projeto. No caso 

do empréstimo, o dinheiro não é “carimbado” e o 

tomador pode empregá-lo de diversas formas distintas, 

sem vinculação necessária (SAMPAIO, 2013, p.125).  

 

Esta diferenciação é importante para aplicação da 

responsabilidade civil das instituições financeiras, pois o grau de 

informação sobre o contrato que ela está financiando possui conotação 

variada. Assim, quando a instituição financeira está diante de um contrato 

de empréstimo, seu nível de informação sobre a finalidade da quantia a ser 

destinada não é clara e evidente. 

Em tese, seria impossível imputá-la qualquer tipo de reparação 

por danos causados ao meio ambiente provocado por seus clientes quando 

 
130 O contrato de mútuo está previsto no art.582 Código Civil de 2002, que assim dispõe: 

“art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir 

ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”.  Por 

bens fungíveis entende-se que são coisas móveis que podem ser substituídas por outras da 

mesma espécie, qualidade e quantidade. O grande exemplo de coisas fungíveis é o 

dinheiro. 
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ela mesma não detém informações claras e específicas sobre a destinação 

do recurso recebido pelo mutuário. 

Já os contratos de financiamentos, devido sua finalidade 

específica, exigem-se a mais completa informação para a consecução do 

crédito. Aqui, a instituição financeira tem plena ciência dos efeitos da sua 

concessão de crédito, portanto, e somente nestes casos, que será possível 

exigir a sua devida responsabilidade civil ambiental. 

Afinal, qual tipo de responsabilidade civil ambiental poderá ser 

aplicado às instituições financeiras nos crimes ambientais? 

Antes de responder esta pergunta, faz-se necessário distinguir a 

figura do poluidor direto e do indireto, conforme previsão legislativa 

ambiental. 

O dano ao meio ambiente pode ser considerado como aquele 

cometido por um terceiro por ação ou omissão que acarrete de alguma 

forma, alterações no ecossistema131.  

A princípio, a Lei n. 6.938/81 buscou tratar de duas maneiras 

este dano, de forma que não restassem dúvidas quanto a responsabilização 

dos agentes que contribuíram para o efeito danoso, uma vez que considerou 

a teoria do risco integral132.  

Desse modo, é possível classificar o agente poluidor em 

poluidor direto (quando atua diretamente para a ocorrência do dano, ou 

 
131 Entende-se por meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas” (art. 3º,I da Lei n. 6.938/81); 

132DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA EMISSÃO DE FLÚOR NA 

ATMOSFERA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE OCORRER 

DANOS INDIVIDUAIS E À COLETIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 

N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido 

de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter 

objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) 

e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação 

de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado 

prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável (...). 

REsp 1175907/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014. Grifou-se 
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seja, explorando a atividade ou produto no meio ambiente) e poluidor 

indireto (aquele que mesmo não tenha contribuído de forma direta para 

ocorrência do dano ao meio ambiente possui certo tipo de ligação para sua 

ocorrência). 

A princípio, quanto a característica da responsabilidade civil 

nos crimes ambientais será, em regra, objetiva e solidária, o que gera a 

desnecessidade de comprovação da culpa do poluidor, bastando somente a 

comprovação do dano ambiental e o nexo causal.  

Entretanto, não há um consenso quanto a extensão deste tipo de 

responsabilidade aos poluidores indiretos, uma vez que a utilização 

excessiva da figura do poluidor indireto poderá ensejar a não 

responsabilização dos verdadeiros agentes poluidores. Nas palavras do 

professor Bessa Antunes (2014, p.501): 

 

A imposição de responsabilidade por danos tem como 

um de seus fundamentos estabelecer uma pressão 

econômica sobre o causador do dano, de forma que a 

atitude preventiva seja mais racional do ponto de vista 

econômico do que deixar à sorte a prevenção de danos. 

Assim, se faz necessário que aquele que tenha 

investido na prevenção de danos possa ter a sua 

responsabilidade reduzida em relação àquela do agente 

que não se preocupa com medidas preventivas. Com 

efeito, estabelecer a mesma obrigação de reparação 

independentemente do nível concreto de culpa 

envolvido é, em minha opinião, incentivar o 

descompromisso com a prevenção, pois qualquer que 

seja a medida preventiva adotada, ela terá pouca 

repercussão na diminuição dos efeitos financeiros que 

possam recair sobre o poluidor indireto. 

 

Em tese, em primeiro lugar, devem-se levantar dois elementos: 

a primeira, o vínculo jurídico ou a sua ligação com o poluidor direto; e o 

segundo, o dever de cuidado frente aos prováveis riscos. Estando presentes, 

logo há nexo de causalidade o que tornaria possível a responsabilização do 

poluidor indireto.  

No caso em comento, as instituições financeiras são consideras 

como poluidoras indiretas pelo fato de conceder créditos para 

investimentos em projetos industriais, agrícolas entre outros. Por isso, 
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entende-se que aparentemente a instituição financeira tem condições de 

prever o risco de tal consecução do recurso ao mutuário e ao meio 

ambiente, o que nem sempre é verdade.  

Ademais, a aplicação da responsabilidade civil às instituições 

financeira tem como base a teoria do deep pocket doctrine (doutrina do 

bolso profundo), de origem americana, ao qual busca solucionar problemas 

aonde possuem muita responsabilidade solidária, mas é impossível 

distinguir o grau de responsabilidade de cada dos agentes envolvidos. 

Ainda não é possível saber qual é o posicionamento 

predominante dos Tribunais Superiores quanto ao tipo de modalidade que 

será aplicada na responsabilidade objetiva dos poluidores indiretos, se será 

com base na teoria do risco criado ou pelo risco integral. O que se percebe, 

de modo implícito, é a aplicação com base na teoria do risco causado. 

Entende-se por risco criado “aquele que, em razão de sua atividade ou 

profissão, cria um perigo, está sujeito à reparação do dano que causar, salvo 

prova de haver adotado todas as medidas idôneas a evitá-lo” 

(PEREIRA,1992, p.24 apud CAVALIERI FILHO, 2014, P.183). 

Sua aplicação deriva de três requisitos que deverão estar 

presentes: o risco causado, o dano e o nexo de causalidade. Logo, para que 

haja causa de risco, faz-se necessário a existência de legislações ou normas 

pertinentes ao assunto que determinam o dever de cuidado, com base no 

princípio da precaução, pelo poluidor a fim de evitar a ocorrência de algum 

tipo de degradação ao meio ambiente.  

Ademais, a responsabilidade civil objetiva pela modalidade de 

risco criado permite que sejam discutidas as hipóteses de exclusão de 

responsabilidade: caso fortuito ou força maior culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiro. 

No acórdão do STJ pode-se extrair a evidente responsabilidade 

civil objetiva na modalidade de risco criado. Veja-se: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO CAUSADO AO MEIO 

AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE 

ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
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RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO. 

SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 

ART. 267, IV DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. Ao 

compulsar os autos verifica-se que o Tribunal a quo não 

emitiu juízo de valor à luz do art. 267 IV do Código de Ritos, 

e o recorrente sequer aviou embargos de declaração com o fim 

de prequestioná-lo. Tal circunstância atrai a aplicação das 

Súmulas nº 282 e 356 do STF. 2. O art. 23, inc. VI da 

Constituição da República fixa a competência comum para a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere 

à proteção do meio ambiente e combate à poluição em 

qualquer de suas formas. No mesmo texto, o art. 225, caput, 

prevê o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 3. O Estado recorrente tem o dever de preservar e 

fiscalizar a preservação do meio ambiente. Na hipótese, o 

Estado, no seu dever de fiscalização, deveria ter requerido o 

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, bem 

como a realização de audiências públicas acerca do tema, ou 

até mesmo a paralisação da obra que causou o dano ambiental. 

4. O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao 

Município de Foz de Iguaçu (ação), a ausência das cautelas 

fiscalizatórias no que se refere às licenças concedidas e as 

que deveriam ter sido confeccionadas pelo ente estatal 

(omissão), concorreram para a produção do dano 

ambiental. Tais circunstâncias, pois, são aptas a 

caracterizar o nexo de causalidade do evento, e assim, 

legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. 5. 

Assim, independentemente da existência de culpa, o 

poluidor, ainda que indireto (Estado-recorrente) (art. 3º da 

Lei nº 6.938/81), é obrigado a indenizar e reparar o dano 

causado ao meio ambiente (responsabilidade objetiva). 6. 

Fixada a legitimidade passiva do ente recorrente, eis que 

preenchidos os requisitos para a configuração da 

responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de 

causalidade e dano), ressalta-se, também, que tal 

responsabilidade (objetiva) é solidária, o que legitima a 

inclusão das três esferas de poder no pólo passivo na 

demanda, conforme realizado pelo Ministério Público 

(litisconsórcio facultativo). 7. Recurso especial conhecido 

em parte e improvido. REsp 604.725/PR, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 202. Grfou-se. 

Em outro julgado sobre o assunto, o Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região entendeu que para configurar a financiadora como poluidora 

indireta, que no referido caso é o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), deverá estar comprovada a omissão da 

instituição diante do contrato de financiamento e o dano ao meio ambiente 

(nexo de causalidade). 
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PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR 

DANOS AMBIENTAIS EM PROPRIEDADE PRIVADA NA 

AÇÃO PRINCIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNPM, 

IBAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS (COPAM), FEAM, 

IGAM E BNDES. O ESTADO RESPONDE CIVILMENTE 

POR ATO OMISSIVO DO QUAL RESULTE LESÃO 

AMBIENTAL EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO. 1. As 

entidades de direito público responsáveis pela vigilância, 

controle e fiscalização da atividade mineradora, juntamente 

com a empresa extrativista, possuem legitimidade para 

responder como sujeitos passivos em ação de reparação por 

danos ambientais que se alega sofridos por particular em sua 

fazenda, os quais causaram crateras (dolinas) e a morte de 

animais, por contaminação da água. 2. Legitimidade do 

DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral que se 

reconhece em face de sua competência para autorizar e 

fiscalizar a atividade mineradora (DL 227/67). 3. O IBAMA, 

na qualidade de órgão executor no contexto do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e devido a sua 

competência fiscalizadora supletiva (Dec 99.274/90, at.18) 

possui legitimidade para integrar a lide, na medida em que lhe 

cabe exercer ingerência direta para conter a degradação 

ambiental, bem como o Estado de Minas Gerais possui, por 

seu órgão específico, o COPAM, a inegável atribuição 

de expedir licenças e de fiscalizar as atividades ambientais. 4. 

A FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente, por ser a 

fundação estadual responsável pela fiscalização e 

determinação de medidas compensatórias do meio ambiente, 

também é parte legítima para integrar o pólo passivo da lide. 

5. Igual sujeição passiva cabe reconhecer ao Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas - IGAM , tendo em vista que existe, nos 

autos, laudo técnico atestando a poluição da água, em 

decorrência da atividade extrativista, de sorte que, até que o 

fato seja devidamente comprovado, na ação originária, estaria 

havendo falha na fiscalização por parte, também, do dito 

instituto. 6. Quanto ao BNDES, o simples fato de ser ele a 

instituição financeira incumbida de financiar a atividade 

mineradora da CMM, em princípio, por si só, não o 

legitima para figurar no pólo passivo da demanda. 

Todavia, se vier a ficar comprovado, no curso da ação 

ordinária, que a referida empresa pública, mesmo ciente 

da ocorrência dos danos ambientais que se mostram sérios 

e graves e que refletem significativa degradação do meio 

ambiente, ou ciente do início da ocorrência deles, houver 

liberado parcelas intermediárias ou finais dos recursos 

para o projeto de exploração minerária da dita empresa, 

aí, sim, caber-lhe-á responder solidariamente com as 

demais entidades-rés pelos danos ocasionados no imóvel de 

que se trata, por força da norma inscrita no art. 225, 

caput, § 1°, e respectivos incisos, notadamente os incisos 

IV, V e VII, da Lei Maior. 7. Agravo de instrumento provido. 

AG 0042027-62.2002.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, 

QUINTA TURMA, DJ p.185 de 19/12/2003. Grifou-se. 

 



- 324 - |   Direito em Perspectivas 

 

Apesar de não estar expressa a modalidade do risco criado, o 

que se percebe é que no caso citado, o Estado do Paraná foi considerado 

como poluidor indireto, aplicando então a responsabilidade civil objetiva 

com base na teoria do risco criado, uma vez que lhe faltou o dever de 

cuidado (o dever de fiscalizar a obra de seu financiador). Portanto, em tese, 

presente então o nexo de causalidade entre a produção do risco 

(fiscalização) e o dano.  

Enquanto a teoria do risco integral, com maior predominância 

na jurisprudência, explana que o dever de reparar é “imputado àquele que 

cria o risco, ainda que a atividade por ele exercida não tenha sido a causa 

direta e imediata do evento. Bastará que a atividade de risco tenha sido a 

ocasião, mera causa mediata ou indireta do evento” (CAVALIERI FILHO, 

2014, P.184).  

Logo, em tese, o dano não é configurado no tipo de atividade, 

mas sim no seu exercício, o qual concorre para a fundamentação da 

reparação do dano. Convém destacar que a aplicação do instituto de 

responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco integral aos 

poluidores indiretos cria, em tese, uma falsa percepção de cuidado.  

Pois, no caso das instituições financeiras que detém de recursos 

ilimitados, e utilizando deste argumento para aplicar a reparação civil aos 

desastres ambientais pelo simples fato da concessão de crédito ser o fator 

que concorreu para o dano (nexo de causalidade), seria desestimular a 

instituição financeira a conceder recursos para a realização dos 

empreendimentos, impactando na economia nacional, bem como a 

ineficácia do próprio princípio da precaução. 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho não pretende esgotar o tema, sendo-o construtivo 

e academicamente aberto a ponderações contrárias. A Constituição Federal 

de 1988 ao legislar sobre o meio ambiente como um direito inerente a 

população brasileira, exigiu que a própria sociedade juntamente com o 
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Estado fosse capaz de preservar este bem que detém recursos limitados em 

prol da sobrevivência da existência humana. 

A princípio, diante desta complexidade, surgiram às leis 

infraconstitucionais com intuito de estabelecer normas de conduta, 

responsabilização e fiscalização a fim de dar eficácia ao dispositivo 225 da 

Carta Magna que dispõe sobre a política do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Por hora, considerando que este artigo visa analisar a 

responsabilidade civil em matéria ambiental, a qual é um excelente instituto 

de proteção ao ecossistema e promulgação dos princípios da precaução e 

prevenção, percebe-se que, aparentemente, não há um entendimento 

consolidado no que tange a aplicabilidade da responsabilidade civil 

ambiental em relação às instituições financeiras. 

Aparentemente, em primeiro lugar, pode-se constatar a ideia 

que o poluidor que agiu diretamente para a ocorrência da degradação 

ambiental seja responsabilizado de forma objetiva e solidária sob o prisma 

do risco integral a reparação do dano causado (o qual não admite exclusão 

de responsabilidade). 

Entretanto, aparentemente, essa aplicabilidade da 

responsabilidade civil ao poluidor direto muda de perspectiva quando o 

assunto se pauta sobre os agentes que contribuíram de forma indireta para a 

produção dos efeitos negativos ao ecossistema. 

É possível a reflexão de que as instituições financeiras seriam 

consideradas, em tese, como poluidoras que contribuíram de forma indireta 

para a ocorrência do dano ambiental pelo simples fato de serem elas as 

responsáveis pelos financiamentos dos empreendimentos.  

Ademais, é possível a reflexão hipotética,  leitura legislativa a 

strictu senso, para enquadrá-las na responsabilidade civil objetiva na 

modalidade de risco integral. 

Não há um posicionamento firme das Cortes Superiores quanto 

ao assunto. Alguns julgados acerca do tema induzem na construção de um 
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precedente baseado na responsabilidade civil objetiva na modalidade risco 

criado, sob fundamento que as instituições financeiras têm o dever de 

cuidado a cada financiamento por ela realizado, como por exemplo, a 

exigência do licenciamento ambiental antes de financiar determinado 

empreendimento. 

Em princípio, acredita-se que a responsabilidade civil das 

instituições financeiras não pode ser aplicada sob a teoria de que elas detêm 

recursos financeiros suficientes e ilimitados para arcar com os danos 

ambientais, mesmo sem ser a fonte principal da degradação ambiental.  

Assim, em tese, o dever de vigilância (poder de polícia) é 

mecanismo de controle do próprio do Estado, não podendo ser delegada tal 

atribuição às instituições financeiras, competindo a estas, em um primeiro 

momento, apenas o dever de precaução e prevenção antes da liberação dos 

recursos financeiros ao mutuário. 
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CAPÍTULO XII 

________________________________________________________________________ 

DEVERES DE INFORMAÇÃO PRÉ-
CONTRATUAL LIGADOS À BOA FÉ 
NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

NO BRASIL E EM PORTUGAL 

 

 

Lília Gomes Oliveira133 

Wallace Fabrício Paiva Souza134 

 

 

RESUMO O dever de informação, enquanto corolário do Princípio da 

Boa-Fé gera aos futuros contratantes, ainda que num momento preliminar 

de negociação, a prática de razoáveis condutas colaborativas no sentido de 

disponibilizar o fluxo de informações essenciais para a operação. Na esfera 

empresarial, que possui uma lógica própria de funcionamento, a fase pré-

contratual pode vislumbrar determinados traços de vinculatividade entre as 

partes e, por isto, denota especial importância da necessidade e qualidade 

das informações relevantes a serem declaradas, sob pena de ensejar 

responsabilidade indenizatória a eventuais prejuízos ocasionados pela 

incompletude ou inveracidade dos dados que frustraram a celebração do 

contrato final. O presente estudo irá abordar as nuances jurídicas do dever 

de informação enquanto anexo da Boa-Fé Objetiva, no contexto pré-

contrato do plano empresarial, nos sistemas jurídicos de Brasil e Portugal, 

ambas da família civil law. Para a condução deste trabalho, que faz parte da 

Linha de Pesquisa Reconstrução dos Paradigmas de Direito Privado, foi 
 

133 Advogada, Pós-graduada em Direito de Empresa pela Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais e Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade de Minas Gerais, 

Email: lili_gomes7@hotmail.com.  

134 Advogado, Professor Universitário, Doutorando em Direito Privado pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de 

Direito Milton Campos (Bolsista CAPES), Especialista em Direito e Processo Civil pela 

Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, Graduado em Direito pela 

Faculdade de Direito Milton Campos. 
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utilizado o método investigação jurídico-teórico, de modo que a análise das 

premissas aqui expostas será realizada com base na doutrina do 

ordenamento jurídico brasileiro e português, trazendo o dever de 

informação nos contratos empresariais. 

PALAVRAS-CHAVE: Contratos Empresariais. Boa-Fé. Dever de 

Informação. Direito Comparado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente, à medida que os contratos empresariais vão se 

consolidando como espécie contratual específica e à margem da 

generalidade dos tipicamente de civilistas, seus contornos devem ser bem 

delineados para garantir a eficácia da segurança jurídica que esta figura 

exige, para que não haja comprometimento do funcionamento do mercado 

que decorre destas transações. 

Neste aspecto, o surgimento de sutis obrigações ainda no período de 

propostas e tratativas entre os possíveis contratantes é cada vez mais 

corriqueiro no meio contratual comercialista. No que pese a ausência 

legislativa de previsões específicas destes tênues vínculos preliminares, e 

ainda que não necessariamente crie reponsabilidade contratual, estes 

acabam por vezes serem imprescindíveis para de fato propiciar a celebração 

do contrato, através da definição dos termos macros iniciais do negócio a 

ser entabulado, além de abarcar as expectativas envolvidas. 

Assim, calcado na égide da boa-fé objetiva, máxima principiológica 

contratualista, o dever de informação se desnuda na fase pré-contratual 

como imposição no ramo comercial, devido a sua lógica de funcionamento 

próprio. 

Cumpre esclarecer, que a assertiva retro não pretende impor que, 

ainda no momento prematuro da contratação, as empresas que pretendem 

contratar detenham e disponibilizem integralmente todas as informações 

importantes e necessárias para a formação e concretização do negócio a ser 

pactuado. O que se espera fomentar é que cada parte, num movimento 

mútuo de cooperativismo, se atente do valor da disponibilização de 
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informações relevantes à contraparte para a realização e sucesso do 

negócio. 

Destarte, devido ao prestígio do dever de informação pelas 

empresas nos acordos prévios a efetiva vinculação e as drásticas 

consequências que informações defeituosas podem refletir no mercado, esta 

matéria tem sido objeto de apreciação e de estudos pelos juristas 

comercialistas, na qual este trabalho irá brevemente apresentar as 

tonalidades desta matéria em Brasil e em Portugal no âmbito dos seus 

respectivos direitos internos. 

Historicamente, pela sua origem jurídica comum, ambos os países 

analisados (da família jurídica romano-germânica), guardam grandes 

similitudes na abordagem jurídica dessa área aqui tratada. Desta forma, 

cada um desses regramentos, brasileiro e português, disciplinam largamente 

os deveres de informação pré-contratual nos contratos empresariais e, com 

isso, preveem consequências jurídicas que ilustram suas vertentes quanto 

ao tema. Estes entendimentos e definições serão apresentados brevemente 

neste trabalho, após, ao final, serão condensados numa exposição sumária 

de apresentação dos resultados e conclusões do estudo comparativo. 

Neste aspecto, para a condução deste trabalho, que faz parte da 

Linha de Pesquisa Reconstrução dos Paradigmas de Direito Privado, foi 

utilizado o método investigação jurídico-teórico, de modo que a análise das 

premissas aqui expostas serão realizadas com base na doutrina do 

ordenamento jurídico brasileiro e português, com o objetivo precípuo de 

expor o tratamento jurídico do dever de informação nas especificidades dos 

contratos empresariais.  

 

2 OS CONTRATOS EMPRESARIAIS: AUTONOMIA E 

CONSOLIDAÇÃO NO DIREITO CONTRATUALISTA 

 

As mudanças paradigmáticas enfrentadas pelo Direito Privado 

refletiram diretamente na seara do Direito Empresarial, notadamente 

quanto às matérias contratualistas, no que se refere à possível 
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diferenciação de obrigações de caráter civil ou comercial. O âmago da 

questão passa a ser se as relações empresariais e as suas singulares 

características justificam um cuidado contratual próprio. 

A discussão sobre a relação de gênero e espécie entre os contratos 

civis e os empresariais não é recente e, ao contrário, decorre da arcaica 

celeuma sobre a independência ou não desses ramos do Direito Privado. 

A existência de uma teoria geral de origem civilista que ampara 

qualquer base contratualista impondo a observância dos elementos 

basilares elencados no artigo 104 do Código Civil Brasileiro135, seja qual 

for o seu conteúdo de direito material, corrobora com esta mescla. 

No entanto, este ponto reforça a grande necessidade de definir se 

de fato as nítidas distinções e particularidade dos contratos empresarias 

mereciam segregar essas espécies contratuais das demais. As respostas 

para estas lacunas foram se construindo no decorrer da evolução e 

aperfeiçoamento dos estudos e das experiências do Direito Comercial, na 

qual os contratos ditos comerciais acompanharam. 

Os contratos empresariais, em larga medida, são responsáveis pela 

movimentação econômica de um país, pois são as ferramentas formais 

para gerir a intermediação dos agentes econômicos na produção, indústria 

e comércio de bens e serviços, sendo todos elementos emaranhados entre 

si. 

Estas interações empresariais operadas através de contratos têm 

diversos traços que devem ser considerados para o funcionamento regular 

do mercado. A celeridade, a assunção de riscos, a complexidade das 

operações, número de partes envolvidas, a vultuosidade dos valores 

relacionados e certo grau de informalidade são alguns extratos presentes 

na contratualidade empresarial. Paula Forgioni (2009, p. 56/150) 

denomina estes atributos como “vetores de funcionamento dos contratos 

 
135 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
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empresariais”. Dentre os vetores, pode-se esquematizar da seguinte 

forma: 

1) Nos contratos empresariais, há o escopo de lucro pelas 

partes contratantes isto é, visam a uma vantagem econômica; 

2) Todo negócio possui uma função econômica, de modo que 

as partes não contratem pelo mero prazer de firmar um 

contrato; 

3) As contratações são resultado dos custos de escolhas e, se 

há o contrato, é porque se entende que haverá mais vantagens 

que desvantagens; 

4) Os contratos nascem da prática dos comerciantes, que não 

possuem o interesse de se vincular eternamente aos contratos; 

5) Faz parte do contrato empresarial a ausência relativa de 

informação sobre a outra parte e, para preservação do negócio, 

evita-se tratar de pontos conflituosos. Além disso, temse a 

ciência de que é impossível o contrato trazer todas as 

vicissitudes que podem ser enfrentadas pelas partes; 

6) O negócio jurídico não pode ser entendido de forma 

isolada, necessitando do contexto empresarial, que é 

interdisciplinar, para sua interpretação; 

7) Há a necessidade de segurança e previsibilidade jurídicas 

para os contratos empresariais. A força obrigatória dos 

contratos é essencial para o mercado, coibindo eventual 

oportunismo, e a confiança deve ser preservada; 

8) Há limitações à autonomia privada impostas pelo próprio 

ordenamento jurídico; 

9) É de extrema importância a tutela do crédito; 

10) A possibilidade de erro do agente econômico faz parte dos 

negócios empresariais e não pode ser desprezada; 

11) Há a boa-fé como forma de diminuir os custos de 

transação e se deve presumir que os contratantes são ativos e 

probos, mas a empresa perseguirá seu próprio interesse, sem 

esperar que ela queira privilegiar o parceiro comercial. As 

informações que uma empresa detem serão utilizadas em 

proveito próprio; 

12) Aplicam-se usos e costumes nas relações comerciais; 

13) A forma dos contratos é instrumental ao bom fluxo de 

relações econômicas; 

14) O contrato é uma das formas dos empresários alocarem 

riscos inerentes à atividade econômica; 

15) Pode haver mudança de comportamento pós-contratual, 

respeitado o dever de colaboração; e 

16) As partes podem ser dependentes economicamente uma da 

outra. (FREIRE, SOUZA, 2017, p. 32/33) 

 

Com isto, é inconteste que os caracteres específicos da estrutura 

mercantil exigem regulação jurídica própria para disciplinar a formação, 

interpretação e execução dos negócios a ser celebrados. Segundo 

Forgioni, a conclusão a isto é a proposta de que o contrato empresarial 
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seja vislumbrado como um processo, um processo que objetiva 

concretizar a vontade comum das partes. 

Assim, para atender definições terminológicas, devem ser 

considerado como objeto do direito comercial os contratos pactuados 

entre empresas, estas enquanto organizações que exercem sua atividade 

social visando lucro. Com efeito, um dos fenômenos que muito auxilia na 

construção do que se enquadra como contrato empresarial é a exclusão 

dos contratos consumeristas, ou seja, aqueles em que há no polo 

contratual a figura de pessoa que ostenta a qualidade de consumidora, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor. 

Neste sentido, para apurar a efetiva relação de consumo que se 

incompatibiliza com as regras dos contratos empresariais, adentra-se na 

ferrenha discursão quanto a identificação do destinatário final, que esbarra 

nas fronteiras defendidas pela corrente finalista e maximalista136 que 

foram desenvolvidas pela jurisprudência. Hoje, esta questão é ponderada 

pela vasta aceitação da teoria finalista mitigada137, que estende a proteção 

do direito do consumidor também as empresas, mas desde que na 

qualidade de consumidoras estas estejam em uma situação de 

vulnerabilidade diante do fornecedor. 

Destarte, em síntese, a definição dos Contratos Empresariais, 

especialmente devido aos seus parâmetros e sistematizações segundo a 

lógica mercantil, faz com que estes contratos se amoldem a uma 

classificação contratual específica. A consolidação desta categoria de 

contrato, por estar sob a égide empresarial, se desponta quando as 

interações associadas ao direito comercial são promovidas por empresas, 

 
136 Para a corrente finalista, uma pessoa jurídica só irá ser considerada consumidora se 

utilizar o serviço ou adquirir o bem para ser utilizado na sua atividade profissional final e 

não para fins de revenda. Já a corrente maximalista esta exigência é indiferente, sendo 

destinatário final apenas aquela empresa que usa ou exaure o bem ou serviço. 

137 Para ilustrar, a reprodução de um trecho da ementa do acórdão: “Admite a incidência 

do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não seja tecnicamente destinatárias finais do 

produto ou do serviço, mas quando estejam em situação de vulnerabilidade diante do 

fornecedor” (STJ AgRg nos EREsp 1331112, Corte Especial, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 02.02.2015). 
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a margem dos relacionamentos contratuais atinentes ao direito do 

consumidor, ou seja, quando os sujeitos que formam a relação contratual 

são interempresariais. 

 

3 A BOA-FÉ NA CONTRATUALIDADE EMPRESARIAL 

 

O famigerado Princípio da Boa-Fé é um padrão concreto e geral de 

postura reta, íntegra, zelosa que os contratantes devem guardar entre si, 

procurando agir com retidão, segurança, consideração no exercício regular 

dos direitos envolvidos e de acordo com a função social do negócio 

jurídico. 

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (2003, p.184) 

definem:  

A boa fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, 

de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, 

com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se 

celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem 

da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao julgar 

demanda na qual se discuta a relação contratual, deve dar por 

pressuposta a regra jurídica de agir com retidão, nos padrões 

do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e 

costumes do lugar. 

 

No campo contratualista, a expressão e destaque da Boa-Fé são tão 

significativos que o seu descumprimento pode decorrer em 

responsabilidade civil desde o estágio pré-contratual. A liberdade 

contratual é ampla e exercício da livre autonomia da vontade conferida aos 

particulares, por isso o dever de uma conduta correta e reciprocamente 

integra é imperativo que se exige dos contratantes desde os preliminares. 

O ordenamento jurídico brasileiro acolhe tão forte este princípio 

que também o dispõe normativamente no Código Civilista138 no Título dos 

Contratos, numa herança do entendimento do Código Italiano que elucida 

legalmente a obrigação dos contratantes observarem os atos Boa-Fé durante 

 
138 Artigos 421 e 422 do Código Civil Brasileiro. 
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todo o processo contratual. Também o Código Comercial de 1850 cuidou 

de reservar lugar a previsão específica da Boa-Fé segundo o teor do artigo 

131 1, que mesmo revogado é cabível reproduzir: “A inteligência simples e 

adequada, que for mais conforme à Boa-Fé, e ao verdadeiro espírito e 

natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita 

significação das palavras”. 

No Direito Português o reconhecimento do princípio também se dá 

a nível legal, com uma redação bem próxima dos dispositivos brasileiros139. 

Assim, a universalidade deste princípio e a coincidência do tratamento 

jurídico nos sistemas brasileiro e português permitem que o tema seja 

exposto neste tópico de maneira conjunta e sintética, sem dividir a 

referência quanto aos regimes. 

Simplificando, a consagração da Boa-Fé a nível legislativo nos dois 

países analisados passa a mensagem de que estas normas de conduta não 

sejam adstritas a mera orientação de etiqueta e da boa postura, mas alçado à 

categoria jurídica legal realçando o grau de imperatividade. 

Na esfera mercantil esta exigência não é flexibilizada, mas 

tradicionalmente exigida para o bom desenvolvimento das relações 

econômicas decorrentes. O notável doutrinador Português Menezes 

Cordeiro (1997, p.317) noticia que a acepção da Boa-Fé exprime: “um 

modo de exercício das posições jurídicas, uma fórmula de interpretação 

objetiva dos contratos ou, até, uma fonte de deveres, independentemente do 

fenômeno contratual”. 

Acrescenta ensinando que  

 

A Boa-Fé objectiva ganha um relevo próprio, com a projeção 

a nível decisório. Ainda que num estágio embrionário, denota-

se já a presença dos vectores futuros de evolução do conceito; 

o exercício inadmissível de posições jurídicas, a interpretação 

objectiva e os deveres de comportamento no tráfego. 

(CORDEIRO, 1997, p.319) 

 
139 Artigo 227 do Código Civil Português: “Quem negoceia com outrem para conclusão de 

um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as 

regras da boa fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar à outra 

parte.” 
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A compreensão adotada é a acepção decorrente da Boa-Fé Objetiva, 

reportada no artigo 113140 do Código Civil Brasileiro, que se traduz como 

um perfil de conduta social, o agir de acordo com o comportamento médio 

esperado, estabelecido e reconhecido num determinado ambiente 

institucional. 

Assim, no meio empresarial a Boa-Fé tem a função de impor um 

padrão de atitude esperado pelo empresário sensato, vislumbrado no 

comerciante ativo e probo, de acordo com os usos e costumes do 

mercado, tendo um papel imprescindível para o bom fluxo das relações 

econômicas.  

A conduta leal, adequada, e socialmente esperada pelo mercador 

não compreende uma concepção santificada, mas indica que este se 

oriente sempre de acordo com o direito e segundo modelos corretos já 

comumente praticados pelos agentes econômicos. Não se espera que o 

comerciante não busque o lucro, mas que no exercício de seus atos 

negociais se paute em ações honestas.  

Ademais, a Boa-Fé exerce outras funções no meio contratual e não 

apenas de estabelecer padrões de comportamento para os contratantes, 

mas também auxilia a atividade hermenêutica como balizador das 

disposições contratuais, além de servir de integração para sanar eventuais 

lacunas e dúvidas da execução do contrato. 

Ainda, a Boa-Fé possui como preceitos os denominados deveres 

anexos ou secundários e são esses elementos que dá relevo a fase pré-

contratual, sendo de suma importância e aplicabilidade obrigatória neste 

momento. Referidos deveres não decorrem da prestação principal 

envolvida no contrato, mas são obrigações acessórias e gerais 

independentes do objeto pactuado. São eles traduzidos pelo dever de 

cooperação, de proteção, de publicidade e de informação. Notadamente o 

 
140 Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de 

sua celebração.  
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dever de informação terá uma análise pormenorizada a seguir na ótica da 

fase pré-contratual, enquanto cerne deste trabalho e devido o destaque de 

seus efeitos nos contratos empresariais. 

O momento pré-contrato é extremamente decisivo para a formação 

da relação contratual definitiva, pois é quando se procura reduzir 

ambiguidades entre as partes e estabelecer as linhas gerais da operação a 

ser negociada, para assim subsidiar termos e condições do possível futuro 

contrato. Em razão disso, a necessidade de reivindicar o atendimento dos 

deveres anexos desde já para haja sucesso na celebração do contrato. A 

frustação de uma negociação adiantada devido a falta de colaboração 

mútua das partes pode ocasionar significativos prejuízos para um 

contratante, dando azo a caracterização de responsabilidade civil pré-

contratual e eventuais indenizações.  

Assim, obedecer às regras da Boa-Fé no ambiente contratualista 

empresarial, tanto em Brasil como em Portugal, significa não procurar 

tirar vantagens indevidas, mas sim proteger os contratantes e o mercado 

de uma maneira geral e integral, desde o pré-contrato até a sua execução. 

 

4 O DEVER DE INFORMAÇÃO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL EM 

BRASIL E PORTUGAL 

 

Novamente, Brasil e Portugal comungam da mesma racionalidade 

sobre o tema a ser aqui desenvolvido, não sendo necessário pontuar em 

apartado qualquer singularidade, sendo praticamente idêntico o que e como 

se fala nestes países quanto a este assunto de dever de informação e fase 

pré-contrato empresariais. 

O pré-contrato é a etapa na qual os sujeitos já sinalizaram seus 

interesses particulares na contratação, já iniciaram os primeiros contatos 

para ajustes e definições dos termos gerais do pretenso negócio e em quais 

condições pretendem contratar, consistindo num pacto preparatório e 

instrumental para a celebração do negócio final. Devido a isto, a repetição 
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de atos que tenham teor jurídico cria a legítima expectativa de direitos e 

que deve ser protegida pelo direito em prestígio a proteção entre as partes. 

Pelo prisma da Boa-Fé, em toda sua extensão na relação contratual, 

uma clara implicação prática decorre da necessidade de as partes 

observarem diretrizes que não são as centrais ou nucleares, mas que estão 

anexas, marginais, laterais a obrigação principal. 

O dever de informação se enquadra no rol dos chamados deveres 

anexos, ligado à ideia de lealdade através da justa expectativa de que a 

contraparte irá oportunizar o conhecimento sobre o conteúdo necessário 

para a otimização do vínculo contratual. 

Com o habitual domínio, Paula Forgioni (2016, p. 162) explica que: 

“a imposição de padrão jurídico quanto à informações que devem ser 

prestadas quando da celebração dos negócios permite o incremento do 

fluxo de relações econômicas”. 

Como forma de proteção aos contratantes, o pressuposto da 

comunicação efetiva e eficaz atende ao requisito da necessária 

previsibilidade dos fatos saberes, imagens, esclarecimentos, 

correspondências, ressalvas e qualquer conteúdo referente ao objeto do 

contrato ou que pode ter consequências reflexas a ele. Com isso, o que 

também se busca é evitar situações de desigualdade ou posição de 

vulnerabilidade entre os contratantes devido a carência de dados. 

Consubstanciar a disponibilização dessas informações de modo verdadeiro 

e completo visa descortinar eventuais riscos ou circunstâncias que podem 

mitigar a viabilidade do negócio. 

No cenário contratual, informar é um processo interativo, é 

comunicação, é compartilhar o que se sabe e que a outra parte deve e pode 

saber, é exteriorizar o que não pode ficar subtendido, é cooperar para o 

alcance do êxito geral de todos os envolvidos.  

Claro que no contexto empresarial há relativização, por que por 

vezes podem estar em jogo certas informações estratégicas e operacionais 

das empresas e por isso alguns dados obviamente são sigilosos e não 
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podem ser disponibilizados num momento precoce no qual ainda não há a 

vinculatividade do pacta sunt servanda. Assim, não é justificável também 

exigir que a empresa se coloque em uma situação de risco. 

Neste sentido, Paula Forgioni (2016, p. 163) salienta: 

A prestação de informações à outra parte segue a mesma 

lógica: dentro dos padrões da Boa-Fé objetiva [i.e., 

considerando a legítima expectativa criada pela prática de 

mercado} deve-se tomar a quantidade e a qualidade de dados 

normalmente oferecidos em negociações semelhantes. [...] 

Espera-se que sejam reveladas as informações importantes 

para a contratação, i.e., que podem influenciar a decisão de 

contratar ou de não contratar e impactar na formatação básica, 

desde que a prestação dessas informações não implique custos 

irrazoáveis para a parte. A omissão, por uma empresa, de dado 

relevante para o negócio do qual se tem ciência costuma ser 

entendida como contrária ao padrão de comportamento.  

 

Conjugando o contexto comercial com o quadro pré-contratual, o 

ponto fundamental da essencialidade da informação ganha mais força. 

Como exposto, é certo que as informações pré-contratuais deverão incidir 

em todos os aspectos relevantes para uma tomada de decisão. 

Mesmo informações que venham a levar o destinatário a se afastar 

ou desistir da contratação devem ser transmitidas, sob pena de incidir-se no 

chamado dolo reticente: negociar um contrato retendo determinadas 

informações. Viabilizar à outra parte o conhecimento preciso dos detalhes 

essenciais que circundam um possível contrato, bem como suas condições 

correlatas, trata-se da construção de um relacionamento contratual sólido. 

Este cuidado é acentuado mais no caso dos contratos empresariais que 

costumam ter grande envergadura econômica. 

O que o dever propõe é dar publicidade as informações que 

precisam ser de conhecimento da outra parte para que seja legítimo o 

propósito negocial entre eles. De modo objetivo, os envolvidos apenas têm 

que disponibilizar aquilo que é imprescindível, o que cabe ser dito, nem a 

mais e nem a menos, para que se cumpra a finalidade precípua inafastável 

de construção de um liame contratual claro, transparente e confiável. 

Como acentua Paulo Nalin (2006, p.168): 
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A transparência está em harmonia e consagra a confiança 

negocial, pois, quando o predisponente não informa com 

adequação os termos da avença, levando o aderente a assumir 

deveres contrários aos seus interesses patrimoniais e 

existenciais, caracteriza-se a violação da confiança depositada 

no outro e na sua postura contratual. 

 

Assim, tal dever gira em torno de três conceitos: adequação, 

suficiência e veracidade. Será adequada a informação apta a atingir os fins 

que se pretende alcançar com a mesma. No caso, o fim primordial é o 

esclarecimento, ou seja, não basta prestar as informações, mas fazê-lo 

com o procedimento correto e não de maneira insatisfatória. O 

descumprimento desse dever não ocorre apenas com a omissão, mas 

também com cumprimento intencionalmente parcial ou defeituoso. 

Com isso, a falta de cumprimento do dever de informação, diante da 

omissão da existência de dados que comprometem o negócio, ocasiona 

responsabilização fundada na quebra da confiança, ditada sempre pela regra 

da boa-fé, pois inescusável de quaisquer negociações, e em todas as suas 

fases, o respeito às legítimas expectativas com base naquilo que é 

costumeiro no seio social. 

Diante disso, com a infração do dever e frustradas as chances de 

formalização e finalização do contrato, se o fato ocasionar prejuízo ao 

outro, a parte culpada deve responder pelos danos causados dessa 

defraudação, sendo este o fundamento da obrigação de indenizar.  

Neste tocante, o raciocínio da responsabilidade pré-contratual é o 

fato de um dos sujeitos gerar no outro uma expectativa válida de 

determinado comportamento colaborativo quanto à clareza dos elementos 

que circundam o negócio, que, no entanto, não se concretiza e inviabiliza a 

concretização do contrato, que é o escopo perseguido. 

No âmbito jurisprudencial brasileiro, a exemplo do que aconteceu 

em Portugal, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento 

da possibilidade de caracterização de responsabilidade civil pré-contratual 

pelo descumprimento do dever de prestar informações essenciais da 

operação, se não se veja a ementa do julgamento no REsp 1051065: 
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DECLARATÓRIOS 

PROCRASTINATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 

CONTRATO. FASE DE TRATATIVAS.VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DANOS MATERIAIS. SÚMULA 

Nº 7/STJ. 

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o 

tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, 

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que 

entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido 

pela parte. 2. "No caso, não se pode afastar a aplicação da 

multa do art. 538 do CPC, pois, considerando-se que a 

pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos 

declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de 

sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os 

torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 

538, parágrafo único, do CPC' (EDcl no AgRg no Ag 

1.115.325/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

DJe 4/11/2011). 3. A responsabilidade pré-contratual não 

decorre do fato de a tratativa ter sido rompida e o contrato não 

ter sido concluído, mas do fato de uma das partes ter gerado à 

outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria 

concluído, efetivo prejuízo material. 4. As instâncias de 

origem, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da 

causa, reconheceram que houve o consentimento prévio 

mútuo, a afronta à boa-fé objetiva com o rompimento 

ilegítimo das tratativas, o prejuízo e a relação de causalidade 

entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido. A 

desconstituição do acórdão, como pretendido pela recorrente, 

ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, como 

consabido, é vedado nesta instância especial (Súmula nº 

7/STJ). 5. Recurso especial não provido. (REsp 1051065 / 

AM, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, Data do Julgamento: 21/03/2013 Data da Publicação 

27/02/2013)  

 

Neste diapasão, tanto em Brasil quanto em Portugal, a discussão 

não é quanto ao inadimplemento contratual e seus consectários, nem quanto 

ao descumprimento de uma cláusula contratual que impõe o dever de 

informação, pois não restam dúvidas que ainda que não exista um contrato 

formal. Ocorre que é impossível negar a existência de relação jurídica 

comercial entre as empresas desde o pré-contrato. 

Outrossim, por mais que inexista contrato formal válido, o 

tratamento jurídico dos dois países (Brasil e Portugal) consagra que deve 

ser tutelado o vínculo que se existe antes do contrato em si, pois este se 
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forma pela prática de atos reiterados num sentido determinável a 

contratualidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a detida pesquisa e análise das complexidades do tema 

exposto foi possível aferir que Brasil e Portugal abordam as mesmas 

perspectivas sobre deveres de informação na fase pré-contratuais ligados à 

Boa-Fé nos contratos  empresariais. 

O fenômeno da autonomização dos contratos empresarias 

devidamente consolidou a diferenciação desta espécie contratual da 

generalidade dos tipos do Direito Privado, pois aqueles obedecem a 

sistemática própria imposta pelo fluxo do meio comercial e de seus agentes. 

Alguns fatores foram determinantes para sanar a negligência 

ocasionada pela unificação do direito das obrigações e que ensejou ao 

ofuscamento da contratualidade empresarial. Os contratos mercantis irão 

desassociar dos contratos comuns quando decorrerem de relacionamento de 

empresas, subtraída as situações atinentes ao direito do consumidor nas 

quais estas estejam enquadradas no conceito de consumidor, destinatária 

final e hipossuficientes. 

Neste sentido, dos “vetores de funcionamento dos contratos 

empresariais” também decorre o respeito a procedimentos éticos de 

conduta, de acordo com o modelo da praxis negocial dos agentes 

econômicos íntegros, sob o fundamento da Boa-Fé Objetiva. Este princípio 

compele os sujeitos contratuais a uniformizarem seus atos no sentido de 

probidade e ética nos negócios, bem como agir com escopos lícitos. 

O imperativo da Boa-Fé é tão marcante nos contratos empresariais 

que desde a fase pré-contratual ela deve ser seguida de forma geral e ampla 

no relacionamento com a outra parte, inspirando deveres anexos ao vínculo 

contratual principal, como o dever de informação. 
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Este dever implica na colaboração entre os sujeitos para 

disponibilizarem a outra parte as informações que forem de suma 

relevância para a concretização do negócio. Procura-se que haja a boa 

comunicação e transmissão de dados importantes, pois sem a efetiva e 

correta divulgação desse teor o negócio pode não ser realizado segundo a 

pretensão que se esperava originalmente.  

Assim, mesmo antes da vinculação já é necessário e justificável se 

esperar um grau de informação que são imprescindíveis e que caso não 

fornecidas podem causar dano à outra parte pode. 
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RESUMO O artigo se presta a analisar as questões jurídicas relacionadas à 

convivência familiar e a possibilidade de aplicação de astreintes em caso de 

descumprimento do regime de visitas pelos genitores, com base nas 

decisões dos Tribunais Brasileiros. Para isso, foi feita uma análise dos 

institutos do poder familiar e da convivência familiar e suas implicações, 

perpassando pela discussão sobre ser este último um dever ou um direito do 

genitor, sendo ao final demonstrado que tanto doutrina quanto 

jurisprudência divergem quanto ao tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O poder familiar, tratado nos artigos 1.630 a 1.638 do Código Civil 

vigente, constitui-se como um múnus público imposto pelo Estado aos pais, 

com o fim de que estes exerçam os deveres de cuidado e criação dos filhos. 

A convivência familiar, inserida nos direitos e deveres dos 

genitores, é um direito dos filhos, previsto no artigo 227 da Constituição da 

República143, bem como no artigo 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente144. Traduz-se na ideia de que o menor possui o direito de 

conviver com sua família. Por vezes, tratando-se de pais separados, a 

convivência é exercida através do regime de visitas pelo genitor que com 

não reside com o filho. 

A garantia desse direito ao menor é de fundamental importância, 

considerando que a interação familiar é essencial para o crescimento e 

desenvolvimento humano. 

A primeira problemática gira em torno de analisar se a convivência 

familiar é um direito ou um dever do genitor, pois, a depender do 

entendimento, os reflexos e as consequências podem ser diferentes. 

Outra questão é analisar se é possível a aplicação de multa em 

desfavor do genitor que descumpre o regime de visitas, na medida em que, 

como dito acima, é através dele que a convivência familiar é exercida em 

caso de pais separados. 

 Neste sentido, será feita uma breve análise histórica e legal do poder 

familiar, com posterior exposição do conceito da convivência familiar, 

interligando-a ao instituto do poder familiar, bem como a análise de sua 

 
143Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1998). 
144Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (BRASIL, 1990). 
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presença nos mais variados tipos de guardas existentes no país e os 

princípios que perpassam por ela, além da discussão de ser ela um direito 

ou um dever do genitor. 

 Será analisada a denominada astreinte e sua aplicabilidade no 

direito de família, mais especificamente no âmbito do descumprimento do 

regime de convivência familiar, através da exposição de decisões proferidas 

pelos Tribunais Brasileiros. 

 Portanto, a intenção deste artigo é analisar como é entendida a 

convivência familiar e a aplicação de uma medida coercitiva para cumpri-

la, estudando toda a matéria legal que gira em torno do poder familiar e da 

convivência familiar, além de decisões proferidas no território nacional. 

O direito de família é, claramente, um dos ramos do direito mais 

significativo de toda a sociedade, visto que o instituto da família surge, em 

sentido estrito, junto com a vida. 

Não se limitando apenas aos laços consanguíneos, as entidades 

familiares, atualmente, são plúrimas, graças às mudanças ocorridas na 

sociedade. Família, antes atrelada apenas às pessoas ligadas por vínculo de 

sangue, abrange, nos dias atuais, as pessoas reunidas por vínculo de 

afetividade, surgindo, assim, inúmeras entidades familiares. 

Como instrumento da relação entre pais e filhos, tinha-se o chamado 

pátrio poder, compreendido atualmente como poder familiar. A mudança da 

denominação ocorreu em decorrência da evolução dos costumes nas 

relações sociais e familiares, em especial, da igualdade entre homens e 

mulheres. 

 

2 PÁTRIO PODER E SUA EVOLUÇÃO 

 

A expressão originária pátria poder é proveniente da civilização 

romana, e foi concebida no Brasil através das leis de Portugal, que 

vigoravam em nossa sociedade tempos atrás. 
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Pereira (2017) denomina o instituto do pátrio poder como sendo a 

autoridade exercida pelo chefe da família (pater), ou seja, é a subordinação 

dos filhos à autoridade paterna. Tal subordinação era ampla, abrangendo 

desde a disposição da vida dos filhos pelo pai, até a disposição dos bens 

patrimoniais. 

A relação familiar era eivada de patrimonialização, a considerar os 

direitos e deveres atribuídos ao pai em relação a pessoa e aos bens dos 

filhos. 

 O Código Civil de 1916, instituído pela Lei 3.071 de 01 de janeiro 

de 1916, constituiu a família com base na concepção do pátrio poder, 

definindo uma estrutura familiar hierarquizada, matrimonializada e 

patrimonializada. 

Oliveira e Muniz (1990) elucidam que o referido Código Civil 

utilizou como parâmetro o princípio da unidade de direção, o que consiste 

em dizer que a família possuía um chefe, qual seja, o marido. 

Evidenciava-se a preeminência do marido no exercício do pátrio 

poder, o que se constata do artigo 380 do CC/1916145. Desta forma, é 

possível perceber que o pai era o detentor do pátrio poder, competindo à 

mãe influir na administração familiar, sem, entretanto, se opor à figura 

paterna. 

Eduardo de Oliveira Leite, também comentou o conservadorismo 

adotado pelo CC/1916, afirmando que este: 

 

[…] nunca reproduziu as tendências de uma comunidade em 

intensa evolução e que caminha decisivamente em direção a 

um mundo moderno liberado das tradições legadas pelo 

passado. O Código Civil reproduziu antes as intenções de uma 

elite, minoritária e refratária, do que as aspirações do povo 

brasileiro. (LEITE, 1991, p.343). 

 

Em face de estas críticas, surgiu o Estatuto da Mulher Casada, 

instituído pela Lei n° 4.121, de 27 de agosto de 1962, que inseriu 

 
145“Art. 380. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família 

(art. 233), e, na falta ou impedimento seu, a mulher.” (BRASIL, 1916). 
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modificações no ordenamento jurídico quanto ao pátrio poder previsto no 

CC/1916. 

O artigo 380146 do mencionado diploma legal passou a atribuir a 

titularidade do poder tanto ao homem, quanto à mulher, porém, não de 

forma igualitária, na medida em que a mulher se tornou colaboradora. 

Pode-se dizer que a mulher adquiriu o direito subjetivo inerente ao 

pátrio poder. Entretanto, o pai permaneceu em “primeiro plano” e a mulher 

como “coadjuvante”, na medida em que o exercício do instituto continuou 

sendo atribuído ao pai com a colaboração da mãe, ressaltando que, havendo 

divergência, prevalecia a vontade do pai, que continuava detendo o pátrio 

poder de forma prevalecente. (COMEL, 2003). 

A reforma que o Estatuto da Mulher Casada promoveu no CC/1916, 

é considerada como o primeiro marco histórico que rompeu a supremacia 

masculina e caminhou para a paridade conjugal. 

Ocorre, porém, que com a evolução da sociedade e das relações 

familiares, surgiu a necessidade de alterar os dispositivos legais relativos à 

família, que não mais refletiam a realidade patriarcal até então vigente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, foi, sem dúvida alguma, o 

instrumento que provocou grandes alterações e promoveu uma revolução 

no ramo do Direito de Família, tudo isso através das inovações contidas no 

art. 5º, inciso I, art. 226, §§ 3º, 4º, 5º e 6º e no art. 227. 

Em um primeiro momento, o artigo 5º, inciso I, estabeleceu a 

igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Em um 

segundo momento, o artigo 226, em seus parágrafos 3º e 4º, quebrou a ideia 

de família matrimonializada, reconhecendo a união estável e a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes como entidades 

familiares. Quanto ao parágrafo 5º do mesmo dispositivo, houve a quebra 

 
146Art. 380. Durante o casamento, compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido 

com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o 

outro a exercê-lo com exclusividade. Parágrafo único: Divergindo os progenitores quanto 

ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de 

recorrer ao juiz para solução da divergência. (BRASIL, 1916). 
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da hierarquização e do patriarcalismo no âmbito da relação conjugal, na 

medida em que os direitos e deveres a ela inerentes são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. Por fim, o artigo 227 proibiu 

qualquer discriminação relativa à filiação, garantindo aos filhos a igualdade 

de direitos e qualificações para os matrimoniais ou não, bem como para os 

adotados. (COMEL, 2003). 

Mediante tais inovações constitucionais, muitos dispositivos do 

CC/1916 deixaram de ser recepcionados, considerando que a Constituição é 

norma autoaplicável. 

Luiz Edson Fachin (1996), afirma que o CC/1916 “transformou-se 

em verdadeira legislação residual”, e, em face disso, foram abertas lacunas 

no ordenamento jurídico brasileiro. Era necessária a criação de legislação 

infraconstitucional para regulamentar o exercício do então pátrio poder, 

tendo em vista a ausência de legislação civil que compactuasse com os 

princípios constitucionais instituídos. 

Com base nisso, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Código Civil de 2002. O ECA, instituído em 1990, continha disposições 

normativas relativas ao pátrio poder, sob a égide da CR/1988 (igualdade 

entre homens e mulheres e entre os filhos). 

O seu artigo 21 dispõe que o exercício do pátrio poder seria 

realizado em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que 

dispusesse a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em 

caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a 

solução da divergência ocorrida. 

O CC/02, por sua vez, instituído pela Lei n° 10.406, sancionada em 

10 de janeiro de 2002, passou a denominar o pátrio poder de poder familiar. 

Entretanto, muito se criticou sobre a sua regulamentação, pois os 

doutrinadores afirmavam que os dispositivos eram fruto de simples revisão 

do CC/1916. 

Enfrentando esta problemática, Florisa Verucci afirma que: 
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Os imperativos da Constituição de 88 foram atendidos em sua 

expressão mais óbvia, revogando os incisos discriminatórios 

contra a mulher e entre os filhos, presentes na lei vigente, mas 

perdeu-se a oportunidade de atualizar, de se proceder um 

verdadeiro ‘aggiornamento do Direito de Família. 

(VERUCCI, 1999, p. 23) 

 

Portanto, o CC/2002 deixou a desejar, visto que não promoveu a 

atualização do instituto com base nos princípios postos pela norma 

constitucional, realizando apenas uma revisão, consistente na revogação de 

incisos discriminatórios quanto à mulher e quanto aos filhos. 

Toda a evolução normativa referente ao instituto do pátrio poder 

ocorrida ao longo dos anos demonstra que a sociedade brasileira passou por 

significativas mudanças, sendo necessária, até mesmo, a instituição de uma 

nova Constituição, ou seja, de uma nova lei maior, que definisse melhor as 

diretrizes principiológicas. 

Tal evolução continua, na medida em que alguns autores entendem 

que chamar o poder familiar de autoridade parental seria o mais correto, 

pois refletiria melhor o significado atual, afastando-se da ideia de poder dos 

pais sobre os filhos. 

Ana Carolina Brochado Teixeira (2005), seguindo o mesmo viés, diz 

que a supressão da palavra “pátrio” deu-se apenas para ajustar o Código 

Civil de 2002 ao princípio constitucional da igualdade. 

A autora continua, ao dizer que não houve uma profunda revisão 

conceitual, ou uma mudança substancial de conteúdo, e que a melhor 

expressão que contextualiza a relação parental no âmbito dos princípios 

constitucionais e dos valores sociais é a “autoridade parental”, isto porque, 

o uso da palavra autoridade traduz melhor a ideia de função, afastando-se 

da ideia de poder/imposição, e que a palavra parental proporciona uma 

restrição do exercício desta autoridade à relação entre pais e filhos. 

(TEIXEIRA, 2005). 

Entretanto, a legislação brasileira ainda adota a expressão poder 

familiar, instituto que possui muitas peculiaridades que merecem ser 

abordadas. 
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2.1 PODER FAMILIAR 

 

O poder familiar é conceituado por Flávio Tartuce (2017, p. 296), 

“como sendo o poder exercido pelos pais em relação aos filhos, dentro da 

ideia de família democrática, do regime de colaboração familiar e de 

relações baseadas, sobretudo, no afeto. O instituto está tratado nos arts. 

1.630 a 1.638 do CC/2002”. 

Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 465), também conceitua o poder 

familiar, como “o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no 

tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores.” 

Para o autor, o instituto constitui um “munus público”, imposto pelo 

Estado aos pais, a fim de que estes cuidem, zelem e eduquem seus filhos, 

em consonância com o princípio da paternidade responsável contido no art. 

226, § 7º da CR/1988. (GONÇALVES, 2017). 

O art. 1.630, do CC, estabelece que se sujeitam ao poder familiar os 

filhos menores, entendidos por aqueles que possuem menos de 18 anos e 

que não sejam emancipados. O art. 1.631, por sua vez, dispõe que o 

exercício desses munus público compete aos pais, em igualdade de 

condições, não se alterando pela dissolução do vínculo existente entre os 

genitores, nos termos do art. 1.632 do mesmo diploma legal. 

O artigo 1.634 do CC/2002 traz os direitos e deveres dos pais com 

relação à pessoa dos filhos147. Quanto ao poder familiar concernente aos 

 
147Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 

exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a 

educação; II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; III - 

conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento 

para mudarem sua residência permanente para outro Município; VI - nomear-lhes tutor por 

testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo 

não puder exercer o poder familiar; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 

16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que 

forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os 

detenha; IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição. (BRASIL, 2002). 
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bens dos filhos, dispõe o artigo 1.689 do CC/2002: “Art. 1.689. O pai e a 

mãe, enquanto no exercício do poder familiar: I - são usufrutuários dos 

bens dos filhos; II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob 

sua autoridade.” (BRASIL, 2002). 

O artigo 1.690 acrescenta que “Compete aos pais, e na falta de um 

deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 

dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou 

serem emancipados.” (BRASIL, 2002). 

Havendo divergência de decisão entre os genitores, o parágrafo 

único do mesmo dispositivo assegura a ambos o direito de recorrer ao juiz 

para a solução do conflito. 

O artigo 1.691, por sua vez, impõe certa restrição aos pais com 

relação à administração dos bens dos filhos, trazendo, ainda, a previsão de 

quem é competente para pleitear a nulidade dos atos excessivos148. 

O artigo 1.692 reza que “Sempre que no exercício do poder familiar 

colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do 

Ministério Público o juiz lhe dará curador especial.” (BRASIL, 2002). 

Quanto ao artigo 1.693 elenca os bens dos filhos que ficam 

excluídos do usufruto e da administração dos pais, sendo os bens 

adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento; 

os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos, no exercício de 

atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos; os bens 

deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos, ou 

administrados, pelos pais; os bens que aos filhos couberem na herança, 

quando os pais forem excluídos da sucessão. 

O artigo 1.635 do CC/2002 dispõe sobre a extinção do poder 

familiar: “Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais 

ou do filho; II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único; 

 
148Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem 

contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, 

salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. 

Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo: I 

- os filhos; II - os herdeiros; III - o representante legal. (BRASIL, 2002). 
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III - pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão judicial, na forma 

do artigo 1.638.” (BRASIL, 2002). 

O artigo 1.636, por sua vez, normatiza uma situação que não afeta o 

exercício do poder familiar pelos genitores, pelo contrário, garante que o 

pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não 

perde os direitos ao poder familiar, quanto aos filhos do relacionamento 

anterior, e enfatiza que o exercício dar-se-á sem qualquer interferência do 

novo cônjuge ou companheiro. 

No que se refere ao artigo 1.637, este elenca as hipóteses de 

suspensão do exercício do poder familiar149. A suspensão é temporária, e 

perdura até a cessação da causa que a motivou, ficando ao arbítrio do juiz 

estabelecer o limite de tempo, bem como revogá-la. Ela pode ser parcial ou 

total, referir-se unicamente a determinado filho e pode ser decretada liminar 

ou incidentalmente (art. 157, do ECA). (GONÇALVES, 2017). 

A fim de complementar o inciso V do mencionado artigo, o 1.638 

elenca as hipóteses de perda do poder familiar150. 

Por sua vez, o artigo 24 do ECA dispõe que “A perda e a suspensão 

do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 

contraditório [...]” (BRASIL, 1990). O art. 155 do mesmo diploma legal 

 
149Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 

inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o 

Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e 

seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. Parágrafo único. 

Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por 

sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 

(BRASIL, 2002). 
150Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar 

imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à 

moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente. V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. 

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: I – praticar 

contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: a) homicídio, feminicídio ou 

lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso 

envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher; b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; II – 

praticar contra filho, filha ou outro descendente: a) homicídio, feminicídio ou lesão 

corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso 

envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher; b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito 

à pena de reclusão. (BRASIL, 2002). 



- 356 - |   Direito em Perspectivas 

 

dita que o procedimento, tanto para perda quanto para a suspensão do poder 

familiar, terá início por provocação do Ministério Público ou de quem 

tenha legítimo interesse. (GONÇALVES, 2017). 

Desta forma, observa-se a complexidade do poder familiar como 

um todo, na medida em que este é um poder instrumental, ou seja, é uma 

função atribuída pelo Estado aos genitores, para com os filhos, sempre 

primando pelo melhor interesse do menor. 

Retomando um pouco o conteúdo estudado acima, foi afirmado que 

a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram 

o poder familiar, influindo apenas na guarda do filho menor (art. 1.632 do 

CC/2002). 

Surge, neste momento, a questão da convivência familiar, entendida, 

preliminarmente, como o convívio dos filhos com os seus pais, no âmbito 

da guarda, seja unilateral ou compartilhada, instituída nos casos de 

rompimento do vínculo entre os genitores. 

A partir dessa questão, necessário analisar se a convivência familiar 

é um direito ou um dever do genitor que não reside com o filho, 

principalmente sobre os aspectos do poder familiar e do melhor interesse da 

criança, o que se propõe adiante. 

 

2.2 CONVIVÊNCIA FAMILIAR: DIREITO OU DEVER DO 

GENITOR? 

 

Dentre os direitos e deveres dos pais com relação aos filhos, o artigo 

1.634 do CC/2002, incisos I e II, dispõe: “Art. 1.634. Compete a ambos os 

pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 

familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a 

educação; II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do 

art. 1.584; (...)” (BRASIL, 2002). 

Dentro do aspecto da criação e da guarda, encontra-se a questão da 

convivência familiar, que pode ser definida, em princípio, como a 
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concepção de que pais e filhos devem permanecer juntos, ou seja, devem 

conviver no seio familiar. 

É cediça a necessidade de convivência habitual do filho com seus 

pais, na medida em que a família é tida como a responsável pela 

estruturação da criança como um sujeito de direito, dotado de dignidade 

humana. Essa convivência é denominada como convivência familiar, que se 

trata de um direito fundamental previsto no artigo 227 da CR/1988151. Está 

também contida no art. 19 do ECA152. 

Com base nos artigos citados, a convivência familiar é vista, a 

princípio, como um direito da criança e do adolescente e como um dever da 

família, da sociedade e do Estado. 

Rolf Madaleno (2007, p. 120) afirma que “os filhos têm o direito à 

convivência com os pais, e têm a necessidade inata do afeto do seu pai e da 

sua mãe, porque cada genitor tem uma função específica no 

desenvolvimento da estrutura psíquica da prole”. 

Nesta perspectiva, entende-se que o conteúdo do instituto está 

ligado à ideia de convívio do menor com a sua família, na medida em que é 

nesta que a criação se desenvolve, pois é no seio familiar que a criança 

recebe as suas primeiras orientações para a vida, por meio de inserção de 

valores éticos e morais e ensinamentos educacionais, sem deixar de lado a 

questão da afetividade. 

Em se tratando de filho que convive com ambos os pais no mesmo 

seio familiar, não é difícil visualizar como se configura a convivência, pois 

os genitores, de forma conjunta e simultânea, exercem os direitos e deveres 

do poder familiar e possuem uma relação direta de afetividade com o filho. 

 
151Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 
152Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (BRASIL, 1990). 
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Contudo, referindo-se ao filho que não convive com ambos os pais, 

por exemplo, no caso de pais divorciados, a convivência pode ser mais 

precária, pois, via de regra, um dos genitores deixa de habitar o lar regular 

do filho, afetando a relação direta anteriormente configurada. 

Neste contexto de pais separados, existem dois modelos de guarda 

no ordenamento jurídico brasileiro, sendo estes a guarda unilateral e a 

compartilhada, elencadas no art. 1.583 do CC/2002. Nesses casos, a relação 

do genitor que não reside com o filho se exerce através do direito da 

convivência familiar, vulgarmente chamado de direito de visitas. 

Na guarda unilateral os cuidados diretos e a custódia do filho são 

atribuídos a um só dos genitores, sendo fixado regime de visitas ao genitor 

não guardião. A guarda compartilhada é compreendida como a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. 

Além dessas duas modalidades, há outras duas classificações de 

guarda criadas pela doutrina e jurisprudência, sendo elas a guarda alternada 

e a guarda por nidação ou aninhamento. A primeira consiste em estabelecer 

períodos exclusivos de guarda entre o pai e a mãe, vez que se revezam no 

seu exercício153. A segunda se baseia na ideia de a criança possuir uma 

moradia fixa e os pais se revezarem na companhia desta154. 

 
153Quando fixada, o pai e a mãe revezam períodos exclusivos de guarda, cabendo ao outro 

direito de visitas. Exemplo: de 1º de janeiro a 30 de abril a mãe exercerá com 

exclusividade a guarda, cabendo ao pai direito de visitas, incluindo o de ter o filho em 

finais de semanas alternados; de 1º de maio a 31 de agosto, inverte-se, e assim segue 

sucessivamente. Note-se que há uma alternância na exclusividade da guarda, e o tempo de 

seu exercício dependerá da decisão judicial. Não é uma boa modalidade, na prática, sob o 

prisma do interesse dos filhos; (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2017, p. 1280). 
154Para evitar que a criança fique indo de uma casa para outra (da casa do pai para a casa 

da mãe, segundo o regime de visitas), ela permanece no mesmo domicílio em que vivia o 

casal, enquanto casados, e os pais se revezam na companhia desta. Vale dizer, o pai e a 

mãe, já separados, moram em casas diferentes, mas a criança permanece no mesmo lar, 

revezando-se os pais em sua companhia, segundo a decisão judicial. Tipo de guarda pouco 

comum, sobretudo porque os envolvidos devem ser ricos ou financeiramente fortes. 

Afinal, precisarão manter, além das suas residências, aquela em que os filhos moram. 

(Haja disposição econômica para tanto!). (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2017, p. 

1280). 
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Pois bem. Partindo da abstração de que a convivência familiar é um 

dever, como instituído pelo art. 227 da CR/1988, seria correto pensar que o 

genitor não residente com o filho é obrigado a conviver com este, 

independentemente da situação fática em que se encontra a entidade 

familiar, apenas porque a norma assim o determina? 

Neste contexto, serão analisados os princípios corolários da 

convivência familiar para entender melhor se esta é ou não um dever do 

genitor e, se assim se configurar, quais os limites existentes, ou se pode ser 

relativizada como um direito, que pode ou não ser exercido pelo seu titular. 

 

2.2.1 PRINCÍPIOS COROLÁRIOS DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

A convivência familiar está intimamente ligada a princípios que 

fundamentam sua regulamentação e importância na vida das crianças e dos 

adolescentes. 

O primeiro deles é o da dignidade da pessoa humana, elencado no 

artigo 1º, inciso III, da CR/1988155 como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. É reforçado como um direito às crianças e 

aos adolescentes no artigo 15 do ECA156, e como um dever de todos com 

relação àqueles no artigo 18157 do mesmo diploma legal. 

Alexandre de Moraes (2016) conceitua a dignidade da pessoa 

humana como um meio inerente às personalidades humanas, que concede 

homogeneidade aos direitos e garantias fundamentais e protege a liberdade 

individual. 

No âmbito da convivência familiar, a família é vista como um meio 

de promoção da dignidade da pessoa humana, pois através dela é que serão 

 
155Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana; [...]. (BRASIL, 1998). 
156Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.  (BRASIL, 1990). 
157Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. (BRASIL, 1990). 
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garantidos os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, tais 

como educação, alimentação, moradia e saúde. 

Nas lições de Caio Mário da Silva Pereira afirma-se que os reflexos 

crescentes de tal princípio “vêm permeando todo o Direito, como é o 

exemplo da valorização dos laços de afetividade e da convivência familiar 

oriundas da filiação, em detrimento, por vezes, dos vínculos de 

consanguinidade.” (PEREIRA, 2017, p. 83). 

O segundo princípio é o do melhor interesse da criança, contido no 

art. 227158 da CR/1988, com reforço nos artigos 3º e 4º do ECA159, na 

medida em que estabelecem o dever da família, da sociedade e do Estado 

em promoverem os direitos das crianças e dos adolescentes, com absoluta 

prioridade, e com proteção integral. 

Nas palavras de Pablo e Rodolfo (2017, p. 1090), o princípio do 

melhor interesse da criança significa dizer que todos os integrantes do 

núcleo familiar, em especial os pais e mães, “devem propiciar o acesso aos 

adequados meios de promoção moral, material e espiritual das crianças e 

dos adolescentes viventes em seu meio.” 

No âmbito da convivência familiar, Caio Mário da Silva Pereira 

(2017), afirma que a jurisprudência utiliza-se do princípio do melhor 

interesse como norteador nas questões de guarda e direito de visita, 

partindo do pressuposto de que não é o direito da mãe, do pai ou de outro 

familiar que está sendo discutido, mas sim o direito da criança de 

 
158Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1998). 
159Art. 3º do ECA. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. 

 Art. 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 1990). 



- 361 - |   Direito em Perspectivas 

 

encontrar-se em uma estrutura familiar segura e que lhe proporcione um 

crescimento equilibrado. 

O princípio da afetividade não encontra positivação constitucional 

explícita, porém, é tido como um dos princípios de maior importância nas 

questões que envolvam relações familiares. 

De acordo com Pereira (2017) e Flávio Tartuce (2017), o referido 

princípio é oriundo de uma interpretação sistemática da CR/1988 (art. 5º, 

§2º), decorrente da valorização constante da dignidade humana. 

A afetividade aplicada ao direito de família implementa a 

preponderância e a valoração das relações afetuosas, em detrimento dos 

laços meramente sanguíneos e patrimoniais. No aspecto jurídico, 

regulamentar o afeto em si é questão impossível. Nessa perspectiva, 

Ricardo Lucas Calderón apud Pereira (2017) afirma que a afetividade 

possui duas dimensões, uma objetiva e uma subjetiva160. 

Com relação à convivência familiar, a dimensão objetiva do 

princípio da afetividade é que deve ser considerada, alicerçada ao princípio 

do melhor interessa da criança, regulamentando-se, assim, as questões de 

guarda e visitação. Tal princípio é tão relevante nas relações familiares, que 

a sua ausência pode contribuir para a configuração do abandono afetivo dos 

genitores para com os filhos. 

 

2.2.2 DIREITO OU DEVER DO GENITOR? 

 

Visto em que consiste a convivência familiar e os princípios que a 

norteiam, será agora analisado na doutrina e na jurisprudência se tal 

instituto é considerado um dever ou um direito do genitor que com o filho 

não reside. 

 
160A dimensão objetiva envolve a presença de fatos tidos como representativos de uma 

expressão de afetividade, ou seja, fatos sociais que indiquem a presença de uma 

manifestação afetiva. A dimensão subjetiva trata do afeto anímico em si, do sentimento do 

afeto propriamente dito. Esta dimensão subjetiva do princípio certamente escapa ao 

Direito, de modo que é sempre presumida, sendo que constatada a dimensão objetiva da 

afetividade restará desde logo presumida a presença da dimensão subjetiva. (CALDERÓN 

apud PEREIRA, 2017, p. 86/87). 
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De início, é possível afirmar que a doutrina e a jurisprudência 

estabelecem duas vertentes quanto ao tema. De um lado temos a vertente 

que afirma que a convivência familiar é um direito do genitor, podendo ou 

não ser exercido por ele, na medida em que não se pode obrigá-lo ao 

convívio com o filho por ser uma questão que envolve não apenas a mera 

presença física, mas também a questão do afeto, aqui tratado de forma 

subjetiva, enquanto sentimento.  

De outro lado, tem-se a vertente que afirma ser um dever do genitor, 

pois, acima do interesse deste, há o direito do filho ao convívio familiar, 

que deve ser exercido nos limites dos princípios norteadores. Nessa 

vertente, que se adota no presente artigo, ressalta-se o dever de cuidado, 

não se discutindo o amor/sentimento entre pais e filhos. 

A primeira vertente prevaleceu por muito tempo, defendendo um 

caráter unilateral do direito da convivência familiar, sendo o guardião livre 

para exercê-lo ou não. Arnaldo Rizzardo é um dos doutrinadores que assim 

leciona, afirmando que o direito de visita, e consequentemente a 

convivência familiar, é um direito do genitor e não um dever. Veja-se. 

 

E se o progenitor recusar-se a receber ou visitar o filho? A 

situação não é incomum. Existem pais que simplesmente se 

afastam dos filhos, de modo gradativo e persistente. Não se 

encontra um meio jurídico para obrigar o pai ou a mãe que 

não tem a guarda a buscar o filho, ou a visitá-lo. É que a visita 

aos filhos constitui um direito e não um dever, dentro do 

âmbito jurídico. Trata-se de uma faculdade, não se 

encontrando no direito positivo amparo para obrigar o 

progenitor omisso a ter os filhos consigo. De modo que aquele 

que exerce a guarda não se reveste de amparo legal para 

obrigar a visita, mas tão somente para pleitear alimentos ou a 

assistência econômica. Apenas a falta de atendimento desta 

aspiração natural importa em destituição do poder familiar. 

(RIZZARDO, 2014, cap. 13.7). 

 

Neste mesmo raciocínio, tem-se Maria Helena Diniz que conceitua 

o direito de visita como um direito subjetivo do genitor não guardião de 

visitar a prole, complementando que “é o direito reconhecido aos 

ascendentes de visitarem seus descendentes (filhos ou netos) confiados à 

guarda de um dos pais ou de um terceiro.” (DINIZ, 2010, p. 207). 
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Em decisão fundada nesse entendimento, o Tribunal gaúcho 

entendeu que o genitor não guardião não era obrigado a visitar o filho 

contra sua vontade, no julgamento da apelação n° 0144135-

76.2015.8.21.7000, que tramitou na 8ª Câmara Cível do Tribunal do Rio 

Grande do Sul. 

Tratava-se de apelação contra decisão que indeferiu petição inicial 

por ausência de interesse processual, nos autos da ação de obrigação de 

fazer com pedido de fixação de multa por descumprimento, em que o filho, 

representado pela mãe, requereu que fosse determinado o cumprimento do 

acordo de visitas e, em caso de manutenção do descumprimento, fixada 

multa. Neste sentido, foi negado provimento ao apelo161. 

Entretanto, o caráter unilateral do direito à convivência familiar 

ganhou novos contornos com o passar dos anos, sendo visto como um 

direito de caráter bilateral se analisado na perspectiva da criança e do 

adolescente como titular do direito à convivência familiar. Neste sentido, 

diversos doutrinadores adotaram a ideia de que a convivência familiar é um 

dever do genitor. 

A fim de introduzir o tema, dentre os doutrinadores que se filiam a 

esta vertente, tem-se Fábio Bauab Boschi: 

 
A palavra “direito”, sempre associada ao instituto de visita, 

acaba dando-lhe uma conotação distorcida, capaz, inclusive, 

de induzir a erros de interpretação, levando o operador do 

direito a acreditar que se trata de direito de visitante, quando, 

na verdade, é dever deste, ou ainda, está subordinado ao 

superior interesse do visitado, este sim o verdadeiro detentor 

do direito. (BOSCHI, 2005, p. 3/4). 
 

 
161Apesar de a visitação garantir a convivência do filho com o genitor que não detém a 

guarda, esse não é objeto da decisão que a estabelece, senão a garantia para o não guardião 

do direito de ver o filho. A obrigação criada, portanto, é de abstenção do guardião, que não 

pode impedir essa visitação. Vale dizer. A fixação de visitas tem por objeto uma obrigação 

de não fazer por parte do guardião e não uma obrigação de fazer para o não guardião. É 

verdade que o filho tem direito de conviver com os pais e com isso garantir o seu saudável 

desenvolvimento. Mas isso é outra questão que não se confunde com o direito do não 

guardião de visitá-lo. De resto, o atendimento do pedido evidentemente irá piorar o 

convívio entre as partes e nada de proveitoso irá trazer à relação (TJRS, AC 0144135-

76.2015.8.21.7000, São Leopoldo, 8.ª Câmara Cível, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. 

16.07.2015, DJERS 22.07.2015). (RIO GRANDE DO SUL, 2015). 
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Neste sentido, Rolf Madaleno em sua atual doutrina afirma que a 

companhia dos pais com relação aos filhos é um dever: 

 

As visitas se constituem antes de tudo, em um direito da 

criança ou do adolescente, de manter integral comunicação 

com o genitor que não ficou com sua custódia, e para com 

todas as demais pessoas que têm ou tiveram um enorme 

significado na sua vida e formação pessoal. Sob o prisma do 

ascendente, embora o artigo 1.589 do Código Civil informe se 

tratar de uma faculdade do pai ou da mãe, em cuja guarda não 

esteja o filho, visitá-lo ou tê-lo em sua companhia, além de 

fiscalizar sua manutenção e educação, constitui-se, em 

realidade, de um dever que os genitores devem exercer a fim 

de atender aos superiores interesses da criança e adolescente 

preconizados pelo artigo 227 da Constituição Federal. 

(MADALENO, 2018, p. 466). 

 

Caio Mário da Silva Pereira assevera que independentemente da 

forma de convivência dos genitores com os filhos, o convívio pleno da 

criança com cada um dos pais é um dever-direito. (PEREIRA, 2017). 

Na jurisprudência, houve precedente do Superior Tribunal de Justiça 

nesse sentido, contido no acórdão do Recurso Especial n°1.159.242/SP 

(BRASIL, 2012), que tramitou perante a 3ª Turma. 

Tratava-se de recurso interposto pelo genitor que foi condenado em 

sede de acórdão a pagar compensação por danos morais à sua filha pelo 

abandono afetivo. O recurso foi parcialmente provido, apenas para minorar 

o valor da compensação. 

Parafraseando a Relatora Ministra Nancy Andrighi, foi afirmado 

que para além da questão de se obrigar o genitor não guardião a amar o seu 

filho, a convivência familiar deve girar em torno da obrigação de cuidar, 

pois esta é um dever jurídico imposto tanto biologicamente quanto 

legalmente aos pais que gerarem ou adotarem filhos162. 

 
162Vê-se hoje nas normas constitucionais a máxima amplitude possível e, em paralelo, a 

cristalização do entendimento, no âmbito científico, do que já era empiricamente 

percebido: o cuidado é fundamental para a formação do menor e do adolescente; ganha o 

debate contornos mais técnicos, pois não se discute mais a mensuração do intangível – o 

amor – mas, sim, a verificação do cumprimento, descumprimento, ou parcial 

cumprimento, de uma obrigação legal: cuidar. Negar ao cuidado o status de obrigação 

legal importa na vulneração da membrana constitucional de proteção ao menor e 

adolescente, cristalizada, na parte final do dispositivo citado: “(...) além de colocá-los a 
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Outro julgado, é o acórdão publicado em 21/03/2017, proferido na 

apelação n° 0011308-38.2015.8.06.0075, que tramitou junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, perante a 3ª Câmara de Direito Privado, sob a 

relatoria da Desembargadora Marlucia de Araújo Bezerra. 

De acordo com Fernanda Tartuce (2018) trata-se de apelação 

interposta contra decisão do juiz de primeiro grau, que se recusou a 

homologar acordo feito entre genitores, acerca da guarda e visita do filho 

em comum, que estabelecia multa em desfavor do pai caso descumprisse 

imotivadamente as visitas estipuladas. 

O Tribunal deu provimento ao recurso para homologar o acordo 

feito pelos genitores, enfatizando que a visita é de um dever de cuidado, na 

medida em que o filho possui o direito de “ser visitado”. Fernanda Tartuce 

(2018) enumera os argumentos utilizados pelo Tribunal: 

 
1. A intenção não é transformar o afeto em grandeza 

econômica, mas estimular o cumprimento do dever de 

cuidado; 2. O direito de visita não pertence apenas ao genitor, 

mas compõe também a esfera jurídica de interesse do filho. 

Como a todo direito corresponde um dever, ao direito de “ser 

visitado”, de titularidade do rebento, corresponde o dever do 

genitor de visitá-lo, sem que isso diminua ou desnature o 

vínculo afetivo eventualmente existente entre ambos; (...). 

(TARTUCE, 2018, p. 427). 

 

Verifica-se, portanto, que a convivência familiar caminha para ser 

entendida, tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina, como um dever 

dos genitores com relação aos filhos, sobretudo porque é um dever 

 
salvo de toda a forma de negligência (...)”. Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria 

de obrigação legal supera-se o grande empeço sempre declinado quando se discute o 

abandono afetivo – a impossibilidade de se obrigar a amar. Aqui não se fala ou se discute o 

amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da 

liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. O amor diz respeito à motivação, 

questão que refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade 

de precisa materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da 

religião. O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se do 

amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento, que exsurge 

da avaliação de ações concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais; ações 

voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – 

quando existirem –, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do 

julgador, pelas partes. Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. (STJ, REsp 

1.159.242/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2012, DJe 10.05.2012). 

(BRASIL, 2012). 
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atribuído constitucionalmente aos pais (art. 227, da CR/1998) e um direito 

garantido às crianças e aos adolescentes (art. 19, do ECA). 

Essa mudança gradativa dá-se ao fato de que os direitos das crianças 

e dos adolescentes têm sido priorizados nas demandas familiares, pois 

qualquer ato falho pode trazer grandes prejuízos ao menor, que está em fase 

de desenvolvimento como pessoa. 

Desta forma, será analisado abaixo como os Tribunais Brasileiros 

estão decidindo acerca da possibilidade de fixação de astreintes, mais 

conhecidas como “multa”, em caso de descumprimento do direito de visita 

pelos genitores, principalmente devido ao fato de doutrina e jurisprudência 

não serem pacíficas quanto à questão da convivência familiar ser um dever 

ou um direito, como visto acima. 

 

2.3 APLICAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO 

INJUSTIFICADO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

Considerando que a convivência familiar é cada vez mais 

compreendida como um dever do genitor, será agora analisada a aplicação 

de astreintes em caso de descumprimento injustificado do direito de visita, 

tanto com relação ao genitor que detêm a guarda física do menor, quanto 

em relação ao genitor que não convive com o filho. 

Inicialmente, temos que astreintes é a multa fixada judicialmente 

com fim coercitivo ao devedor de uma obrigação de fazer e não fazer, 
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disciplinada nos artigos 536 e 537 do CPC163, e também no artigo 213 do 

ECA164. 

Acerca de sua aplicabilidade no cenário do da convivência familiar, 

Diana Rodrigues (2016) afirma, parafraseando Rezende (2005), que a 

visitação é uma obrigação de fazer infungível, que pode ter o seu 

cumprimento exigido. Diz que “mune-se o filho, enquanto credor, da tutela 

específica das obrigações de fazer, podendo utilizar das astreintes para 

compelir o devedor (genitor) a cumprir com a convivência/visitação.” 

(CARDOSO, 2016, p. 58). 

Quanto à periodicidade da aplicação da multa, Isabelle Almeida 

Vieira (2015) dispõe que o entendimento é o de que a multa a ser arbitrada 

para o caso de descumprimento do direito de visita deve ser periódica, e 

não diária, em face da natureza da obrigação, devendo ser fixada nas 

oportunidades em que ocorrer o inadimplemento. 

Adiante, resta mostrar as decisões de alguns Tribunais Brasileiros 

acerca de tal tema. 

 

2.3.1 DESCUMPRIMENTO PELO GENITOR GUARDIÃO 

 

Quando estabelecido o regime de convivência familiar, foi visto 

mais acima que o genitor não guardião possui o direito/dever de se fazer 

presente na vida do filho. Isso gera uma obrigação de fazer por parte do 

 
163Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o 

juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a 

remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 

nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (…); 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. (BRASIL, 2015). 
164Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (…) § 2º O juiz poderá, na 

hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. (BRASIL, 1990). 



- 368 - |   Direito em Perspectivas 

 

guardião, na medida em que deve proporcionar os meios necessários para 

que o outro genitor tenha acesso ao filho. 

Nessa perspectiva, podem ocorrer situações em que o genitor 

guardião (aquele que detêm a guarda física do filho) obstaculiza o exercício 

do direito do outro. Analisando a jurisprudência, é possível verificar 

diversas decisões que se utilizam da aplicação de multa em desfavor do 

genitor guardião, tendo em vista que tal conduta pode configurar, até 

mesmo, alienação parental. 

Tribunais como o de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul já 

decidiram favoravelmente à aplicação das astreintes pelo descumprimento 

imotivado do regime de visitas, a fim de resguardar o melhor interesse da 

criança e de proteger o direito do filho e do pai à convivência familiar. 

Vejamos as decisões: 

 
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS. A transação, devidamente homologada em 

juízo, equipara-se ao julgamento do mérito da lide, e tem 

valor de sentença, cabível, em caso de descumprimento, a 

execução da obrigação de fazer, podendo o juiz inclusive 

fixar multa a ser paga pelo guardião renitente. RECURSO 

PROVIDO (Apelação Cível Nº 70056773021, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 14/10/2013). (RIO GRANDE DO 

SUL, 2013). 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REALIZAÇÃO DE 

ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES. COMINAÇÃO 

DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO 

DO PACTO. CABIMENTO. Estando a menor sob a guarda 

e responsabilidade materna, é de ser assegurado ao pai o 

direito de visitas. Direito de visitação que se impõe 

resguardado. Decisão agravada que fixa multa para o caso 

de descumprimento do acordo, a fim de resguardar a 

convivência entre pai e filha. Redução, porém, do valor da 

penalidade imposta. Agravo de instrumento parcialmente 

provido (Agravo de Instrumento Nº 70060460417, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 27/08/2014). (RIO GRANDE DO 

SUL, 2014). 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR 

INOMINADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

DO RECURSO. JUNTADA DA CERTIDÃO DE 
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INTIMAÇÃO. RECURSO RECEBIDO. MULTA FIXADA 

EM DESFAVOR DA MÃE NO CASO DE IMPEDIMENTO 

DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR. 

POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Sendo juntado aos autos cópia da certidão de 

intimação da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar 

e conhecido o recurso. Restando estabelecido o direito do 

genitor de visitar seus filhos, possível a imposição de multa 

à genitora que impede a convivência do pai com seus 

filhos. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao 

recurso.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  

1.0056.07.138110-9/001, Relator(a): Des.(a) Ernane Fidélis , 

6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2010, publicação 

da súmula em 09/04/2010) 
 

O Superior Tribunal de Justiça também entende pela aplicação da 

multa: 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. 

FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAÇÃO. DIREITO 

FUNDAMENTAL DO VISITANTE E DO VISITADO. 

ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA. EXECUÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO PREVENTIVA DE 

ASTREINTES PARA A HIPÓTESE DE EVENTUAL 

DESCUMPRIMENTO IMOTIVADO DO REGIME DE 

VISITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste 

julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O direito de 

visitação tem por finalidade manter o relacionamento da filha 

com o genitor não guardião, que também compõe o seu núcleo 

familiar, interrompido pela separação judicial ou por outro 

motivo, tratando-se de uma manifestação do direito 

fundamental de convivência familiar garantido pela 

Constituição Federal. 3. A cláusula geral do melhor interesse 

da criança e do adolescente, decorrente do princípio da 

dignidade da pessoa humana, recomenda que o Poder 

Judiciário cumpra o dever de protegê-las, valendo-se dos 

mecanismos processuais existentes, de modo a garantir e 

facilitar a convivência da filha com o visitante nos dias e na 

forma previamente ajustadas, e coibir a guardiã de criar 

obstáculos para o cumprimento do acordo firmado com a 

chancela judicial. 4. O direito de visitação deve ser entendido 

como uma obrigação de fazer da guardiã de facilitar, assegurar 

e garantir, a convivência da filha com o não guardião, de 

modo que ele possa se encontrar com ela, manter e fortalecer 

os laços afetivos, e, assim, atender suas necessidades 
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imateriais, dando cumprimento ao preceito constitucional. 5. A 

transação ou conciliação homologada judicialmente equipara-

se ao julgamento de mérito da lide e tem valor de sentença, 

dando lugar, em caso de descumprimento, à execução de 

obrigação, podendo o juiz aplicar multa na recalcitrância 

emulativa. Precedente. 6. A aplicação das astreintes em 

hipótese de descumprimento do regime de visitas por parte 

do genitor, detentor da guarda da criança, se mostra um 

instrumento eficiente, e, também, menos drástico para o 

bom desenvolvimento da personalidade da criança, que 

merece proteção integral e sem limitações.7. Prevalência 

do direito de toda criança à convivência familiar. 8. 

Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.481.531/SP, 3ª 

Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.02.2017, DJe 

07.03.2017). (BRASIL, 2017). 
 

Com base nessas decisões, fica nítida a prioridade dada ao direito da 

criança e do adolescente à convivência familiar em detrimento dos 

interesses particulares dos genitores. O guardião possui o dever de facilitar 

e proporcionar o acesso do genitor não guardião ao filho, a fim de se evitar 

eventuais danos psicológicos. 

Ao contrário, o entendimento de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da visita pelo não guardião não é pacífico, tema que será 

mostrado adiante. 

 

2.3.2 DESCUMPRIMENTO PELO GENITOR NÃO GUARDIÃO 

 

Quando se trata do descumprimento do regime de visitas pelo 

genitor que não detêm a guarda física do filho, as decisões dos tribunais 

variam, isso por que há quem entenda que é um direito do genitor, não um 

dever. 

Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

decidiu pela impossibilidade de aplicação de astreinte, sob a visão de que 

amor não se compra, nem se impõe: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. VISITAS. ACORDO 

HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO PELO PAI 

VISITANTE, QUE NÃO BUSCA 

QUALQUER CONTATO COM OS FILHOS. EXTINÇÃO 

DO FEITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. É 

de pensar qual o ânimo de um pai que vai buscar contato com 

seus filhos premido exclusivamente pela ameaça de uma 

multa? Deixará ele perceber a tão desejada afetividade que 
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idealmente deve permear a relação entre pais e filhos? Ou, ao 

contrário, constrangido pela situação que lhe é imposta, 

exporá as crianças a situações de risco emocional, ou até 

físico, como forma de provocar na parte adversa o desejo de 

vê-lo longe da prole, que é aquilo que, afinal, ele pretende... O 

resultado: um verdadeiro "tiro pela culatra", cujas vítimas 

serão as crianças, pois amor não se compra, nem se impõe... 

NEGARAM PROVIMENTO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70053651659, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 23/05/2013). (RIO GRANDE DO SUL, 

2013). 
 

Em uma apelação cível mais recente, o mesmo Tribunal entendeu 

que o não guardião possui o direito a não visitação. 

 

APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COMPEDIDO DE MULTA. ACORDO JUDIC

IAL DEVISITAÇÃO AO FILHO NÃO CUMPRIDO. IMPOS

SIBILIDADE.  decisão ou acordo que fixa a visita do filho ao 

não-guardião não lhe impõe uma obrigação de fazer, senão 

apenas uma obrigação de não fazer para o guardião, que deve 

abster-se de impedir a visitação. Logo, descabe a fixação 

de multa ao não-guardião pelo não exercício do direito de 

visitas. Eventual abandono afetivo desata em questões outras 

que nada têm a ver com o direito de visitas. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70064587579, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 16/07/2015). 

(RIO GRANDE DO SUL, 2015). 
 

Noutro sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

em decisão já citada neste trabalho, referente ao acórdão publicado em 

21/03/2017, proferido na apelação n° 0011308-38.2015.8.06.0075, que 

tramitou perante a 3ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da 

Desembargadora Marlucia de Araújo Bezerra. 

De acordo com Fernanda Tartuce (2018), os genitores realizaram 

acordo extrajudicial fixando multa pelo descumprimento das visitas pelo 

pai, que teve sua homologação recusada em juízo. O Tribunal em sede de 

recurso homologou o referido acordo e quanto à previsão da multa utilizou-

se do seguinte argumento: 

 

A previsão da multa decorre de acordo livremente firmado 

entre as partes, e não de imposição pelo Estado-juiz. Tal fato 

denota não a vontade de substituir o dever de cuidado por uma 
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obrigação meramente pecuniária, mas sim de ratificar a 

intenção de cumpri-lo, assumindo o genitor, por livre 

consentimento, o ônus de arcar com sanções econômicas caso 

não cumpra a cláusula a que espontaneamente se obrigou. 

(TARTUCE, 2018, p. 427). 

 

Outro caso interessante ocorreu em Ribeirão Preto/São Paulo. Nas 

palavras de Fernanda Tartuce (2018), foi determinado pelo juiz 3ª Vara de 

Família, no ano de 2007, que o pai pagasse uma multa de R$75,00 para 

cada visita descumprida com relação à filha de oito anos. Como argumento, 

o magistrado afirmou que a visita é, em primeiro lugar, um direito da 

criança e não do pai. Neste caso observou-se que a filha sofria 

psicologicamente quando o pai se ausentava. 

Nesta seara, o descumprimento imotivado das visitas pelo visitante 

demonstra uma omissão do genitor em momentos de sua responsabilidade, 

o que ofende o direito da criança à convivência familiar e descumpre um 

dos deveres do poder familiar. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste artigo buscou-se destacar a evolução do instituto do 

poder familiar, restando demonstrado que este passou por diversas 

mudanças significativas, na medida em que as relações familiares também 

se modificaram. 

Antes chamado de pátrio poder, sua denominação foi alterada para o 

atualmente conhecido poder familiar, para afastar a ideia de subordinação 

física e patrimonial dos filhos para com os pais. Tal termo continua 

sofrendo modificações. 

Na atualidade, autoridade parental refletiria com êxito o conteúdo 

incutido neste instituto, que possui um liame existencial e não patrimonial, 

como antigamente, e por liame existencial, entende-se o conjunto de 

deveres atribuídos aos pais, consistentes na criação, assistência e educação 

dos filhos. 
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Adiante, como um dos deveres inseridos no poder familiar, foi 

evidenciada a importância da convivência familiar para a criança e para o 

adolescente, tendo em vista que o menor se encontra em estágio de 

desenvolvimento de seu caráter e de sua personalidade. Após a análise do 

instituto e dos princípios que o cercam, foi levantada a discussão sobre ser 

a convivência familiar um direito ou um dever do genitor, dentro da 

perspectiva do direito de visita. 

A partir do exposto, é notável que a vertente que a considera como 

um direito do genitor não se mostra coerente na atualidade, isto porque a 

convivência familiar vai além do mero contato físico, e não se resume à 

imposição do amar. 

Tal instituto está ligado à questões que se mostram relevantes na 

vida dos filhos, tais como o dever de cuidado, formação ética e moral e 

ensinamentos educacionais. Esses aspectos podem ser regulados pelo Poder 

Judiciário, pois estão compreendidos nos deveres do poder familiar que não 

se alteram com o divórcio, assim como leciona o art. 1.579, do CC/2002165. 

Por isso, a convivência familiar é melhor entendida como um dever 

dos genitores, que deve ser exercida nos limites dos princípios protetores e 

norteadores mostrados no decorrer deste trabalho, pois, ainda que seja um 

dever, não deve trazer prejuízos aos filhos menores. 

Outra abordagem trabalhada nesta pesquisa é o entendimento 

jurisprudencial acerca da aplicação de astreintes pelo descumprimento 

imotivado do regime de visitas, a considerar a importância da convivência 

familiar para o filho. 

Tratando-se do genitor guardião, os tribunais são pacíficos em 

aplicar a multa em casos de empecilhos criados para impedir o contato do 

visitante com o filho, como forma de até mesmo afastar a configuração da 

alienação parental. 

 
165Art. 1.579, do CC/2002. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em 

relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, 

não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. (BRASIL, 

2002). 
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No que se refere ao genitor não guardião, percebe-se que a 

jurisprudência não é pacífica quanto ao tema. Muitos tribunais rejeitam a 

implementação da medida coercitiva pautando-se em decisões pessimistas, 

ao argumento de que não há como impor afeto e de que forçar uma 

convivência poderia trazer riscos para o menor. 

A convicção aqui formada é a de que as argumentações se mostram 

demasiadamente pessimistas. O genitor guardião que vai até o Poder 

Judiciário como uma forma de fazer valer as visitas estabelecidas o faz em 

face da necessidade, considerando que a ausência pode estar causando 

sofrimento psicológico de grande magnitude ao menor. Deve ser 

considerado, ainda, que a ausência pode ocorrer, por vezes, em face da falta 

de comunicação entre os genitores, ou até mesmo pela falta de 

administração do tempo. 

Nessa perspectiva, a aplicação da multa pode ser muito exitosa em 

fazer com que a visita seja cumprida, mostrando-se um meio menos 

drástico e punitivo. Por óbvio que cada caso merece análise peculiar, tendo 

em vista cada situação fática. 

 Caso necessário, devem ser realizados estudos prévios psicológicos 

para não trazer riscos à criança e ao adolescente e para analisar se a multa 

se mostra a melhor solução, tudo em face do melhor interesse da criança. 
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RESUMO: Ao se relacionar direito e saúde, aborda-se sobre eventuais 

consequências jurídicas relacionadas a possíveis erros que possam ensejar a 

responsabilidade civil pela perda de uma chance dos pacientes. Para 

chegar-se à hipótese de resposta ao problema, a metodologia a ser utilizada 

é a da finalidade de pesquisa aplicada, com pesquisa exploratória, por 

método indutivo, mediante pesquisa bibliográfica, toda ela especializada 

sobre o tema. Primeiramente, será realizada uma abordagem histórica do 

instituto, mencionando sua origem e processo de aprimoramento. Segue-se 

com a delimitação de seu conceito e devida quantificação do que seja, 

exatamente, a responsabilidade civil pela perda de uma chance. 

Posteriormente, serão mencionadas algumas formas mais comuns de 

aplicação do instituto, não se esquecendo, de traçar novas perspectivas para 

a indenização desse tipo de responsabilidade civil. Almeja-se, de forma 

eminentemente construtiva e acadêmica, sem pretender esgotar o assunto, 

contribuir para uma reflexão jurídica sobre a relevância da atividade 

daqueles que, por ofício, cuidam de nossa saúde: os médicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Perda de uma chance; indenização; 

responsabilidade civil; direito; saúde. 

 

 

 
166 Pós Doutorando, Doutor, Mestre e Especialista em Direito Empresarial pela PUC/MG. 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS. 

 

Diversas são as situações da vida cotidiana em que, tendo em vista o 

ato ofensivo de um indivíduo, alguém se vê privado da oportunidade de 

obter uma determinada vantagem ou de evitar um prejuízo. 

Entretanto, o dano decorrente da perda desta oportunidade fora 

ignorado pelo Direito durante muito tempo. Isso porque como não era 

possível afirmar, com certeza, que sem o ato do ofensor a vantagem seria 

obtida, ignorava-se a existência de um dano diverso da perda efetiva da 

vantagem esperada. 

Nesse ínterim, os desenvolvimentos dos estudos das estatísticas e 

das probabilidades contribuíram para que, no contexto hodierno, podemos 

considerar o dano a um valor normal, dotado de certa autonomia em 

relação ao resultado definitivo. 

Dessa maneira, a delimitação da aplicabilidade da teoria da perda de 

uma chance é importante aspecto a ser observado neste estudo, haja vista 

que não é qualquer infortúnio que acarretará na obrigação de reparar. 

A subsunção dos fatos à teoria jurídica deve preencher os requisitos 

legais para a caracterização da responsabilidade civil, ressaltando, ainda, a 

necessidade de demonstração de um requisito específico, qual seja, a 

chance perdida séria e real. 

Assim, o presente trabalho se propugna a fazer uma análise da 

referida teoria a partir de uma profunda investigação da literatura 

especializada, sendo avaliada a sua devida caracterização e delimitação de 

seus elementos fundantes, bem como aos efeitos do seu reconhecimento e 

aos seus limites.  

Nesse sentido, portanto, de forma eminentemente construtiva e 

acadêmica, sem pretender esgotar o assunto, busca-se contribuir para uma 

reflexão jurídica sobre a relevância da atividade daqueles que, por ofício, 

cuidam de nossa saúde: os médicos. 
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2. A RESPONSABILIDADE MÉDICA. 

 

Consoante exposição de Rafael Peteffi da Silva (PETEFFI DA 

SILVA, 2009), até o século XIX a tríplice ideologia francesa de igualdade, 

liberdade e fraternidade, proveniente de um estado individualista e liberal, 

não admitia a ideia de que, em algumas ocasiões, um indivíduo não é 

responsável por todos os riscos que possivelmente incidam sobre suas 

escolhas, uma vez que foi livre para fazê-las. 

A partir do século XX, com o surgimento do estado social, admite-

se aexistência de probabilidades e, por isso, o fato de incertezas serem 

eminentes à vida passa a ser aceito pelo direito. Por consequência, as 

ciências humanas e exatas não deveriam se abster de considera-las. 

Destarte, “verifica-se uma crescente consciência de que o direito, 

porque trata com complexos e probabilísticos conflitos dos fenômenos 

sociais, deve considerar a incerteza como parte integrante das soluções 

jurídicas”. (LEVIT, Nancy, apud PETEFFI DA SILVA, 2009, p. 9).

 Com isso, cogita-se uma nova categoria de dano indenizável: a 

chance perdida. Inicialmente, entendia-se se esse seria um dano incerto, 

devido a sua difícil comprovação de nexo causal, porém essa questão será 

discutida mais a frente. 

Pela pesquisa feita, acredita-se que o sistema jurídico francês foi 

pioneiro na aceitação da teoria em estudo, em sequência, por em 1911 o 

sistema romano-germânico do Common Law admitiu a teoria em um 

julgado. 

Dilatando, dessa maneira, o campo de abrangência da 

responsabilidade civil. (PETEFFI DA SILVA, 2009 p. 11). 

Encontram-se estudos acerca do tema “a responsabilidade civil pela 

perda de uma chance” em 1940 na Itália, onde, sendo conceituada uma 

espécie de lucro cessante, considerou-se que não se verificaria nenhuma 

lesão a um direito subjetivo, apenas lesiona-se um mero interesse de fato. 
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É nessa linha de pensamento que autores italianos como Giovanni 

Pacchhioni (1940) e Francesco Donato Busnelli (1965), mencionados por 

Sérgio Savi (2009), encontraram dificuldades na identificação do nexo de 

causalidade, chegando a afirmar que não se poderia falar de um dano certo 

(SAVI, 2009).  

Ao concluir seu trabalho, Busnelli afirma que um pensamento 

contrário ao adotado na Itália era bastante comum na França, onde a 

responsabilidade civil possuiria um campo mais abrangente (SAVI, 2009), 

como já foi explicitado nos parágrafos anteriores. 

Contudo, em 1966, Adriano De Cupis, em Perugia na Itália, vai 

aoencontro do entendimento francês (SAVI, 2009).  

De Cupis esclarece que a indenização proveniente da chance 

perdida se relaciona com o fato danoso excludente da possibilidade de 

vitória. 

Assim, esse autor afirma que é gerado um dano jurídico a partir do 

momento em que há a ocorrência de um fato culposo interruptivo da chance 

de lucro. 

Ademais, a doutrina elaborada por De Cupis avança ao inovar e 

classificar o objeto em estudo como dano emergente. Esse estudioso do 

Direito salienta que possibilidades aleatórias não são indenizáveis, isto é, 

nem todas as chances perdidas podem ser compensadas. Essa afirmação 

éimportante devido ao fato da existência de eventos que fogem do controle 

humano. 

Percebe-se assim que esse autor foi de muito valor para o 

desenvolvimento do tema e é por isso que Sérgio Savi afirma que adriano 

De Cupis foi, portanto, um dos autores mais importantes para a 

consolidação da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance 

no Direito Italiano. Reconheceu a existência de um dano autônomo 

consistente na chance perdida, inseriu a perda de uma chance no conceito 

de dano emergente e limitou a possibilidade de indenização às chances 

sérias e reais. (SAVI, 2009, p. 12). 
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A posteriori do estudo de Adriano De Cupis, tem-se a análise de 

Maurizio Bocchiola que se ocupa de determinar o sentido jurídico da 

palavra chance (SAVI, 2009) . Sérgio Savi (2009) menciona a significação 

atribuída pelo autor, sendo essa: “o termo chance significa, em sentido 

jurídico, a probabilidade de obter um lucro ou de evitar uma perda” (SAVI, 

2009, p.13 apud BOCCHIOLA, Maurizio). 

Ao escrever seu artigo “A perda de uma chance e a certeza de dano” 

em 1976, Bocchiola determina que a perda de uma chance não se confunde 

com o lucro cessante, posto que esse se verifique através de um dano certo 

e comprovado causado a uma oportunidade proveitosa. 

Ao passo de que a perda de uma chance se caracteriza pela 

impossibilidade representativa e trata-se da violação de um interesse de 

fato. Todavia, em sua pesquisa, o autor salienta a importância de análise do 

caso concreto. 

Posto que, como já foram mencionadas, algumas vantagens não 

obtidas são imensuráveis economicamente ora pela natureza, ora pelas 

características da chance perdida. (SAVI, 2009). 

Partindo desses pressupostos, Sérgio Savi (2009) lembra algumas 

conclusões atingidas por Bocchiola acerca da responsabilidade civil pela 

perda de uma chance, vide: nestes casos, não se concede a indenização pela 

vantagem perdida, mas sim pela perda da possibilidade de conseguir esta 

vantagem, isto é, faz-se distinção entre resultado perdido e a chance de 

consegui-lo; (ii) segundo esta perspectiva, com o termo chance não se 

indica uma vantagem possível e, consequentemente, um dano eventual, mas 

uma possibilidade ou probabilidade de um resultado favorável; e (iii) ao, 

assim proceder, a indenização da perda de uma chance não se afasta da 

regra de certeza do dano, tendo em vista que a possibilidade perdida, em si 

considerada, era efetivamente existente, perdida a chance, o dano é, 

portanto, certo. (SAVI, 2009, p.18 apud BOCCHIOLA, Maurizio). 

Dessa forma, entende que: 
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(i) A chance, desde que com uma probabilidade de sucesso 

superior a 50%, pode ser considerada um dano certo e, assim, 

ser indenizável; (ii) será indenizável como dano emergente e 

não como lucro cessante; (iii) a certeza de tal dano será 

valorada segundo um cálculo de probabilidade. (SAVI 2009, 

p. 23apud BOCCHIOLA, Maurizio). 

  

Portanto, percebe-se que Maurizio Bocchiola representou um 

enorme avanço para o desenvolvimento do tema, devido ao fato de 

explicitar a impossibilidade de representação, porém, ainda assim, 

reafirmar a existência de um dano indenizável. 

 Nos dias de hoje, “a utilização da perda de uma chance é 

observada tanto nos danos advindos do inadimplemento contratual, quanto 

naqueles gerados pelos ilícitos absolutos” (LE TOURNEAU, Philippe; 

CADIET, Loic apud PETEFFI DA SILVA, 2009) “assim como nas 

hipóteses regidas pela responsabilidade subjetiva e pela responsabilidade 

objetiva” (Ibidem, p.11). 

No direito pátrio, a teoria da responsabilidade civil pela perda de 

uma chance mostra-se, de certo modo, incipiente em relação à 

jurisprudência, o mesmo acontecendo com a doutrina, quiçá por pouca 

divulgação da matéria. 

Segundo entendimento do autor Clóvis do Couto e Silva, o motivo 

da pouca divulgação residia no fato de que os artigos 1.537 a 1.554 - 

principalmente os artigos 1.537 e 1.538 - do Código Civil de 1916, 

limitavam o poder dos juízespara fins de avaliação da responsabilidade, 

fazendo uma enumeração dos bens protegidos pelo ordenamento 

jurídico.167 (COUTO E SILVA, Clóvis do. Apud PETEFFI DA SILVA, 

2009, p.16). 

 
167 “Código Civil 1916, Art. 1.537. A indenização, no caso de homicídio, consiste: I - no 

pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na 

prestação de alimentos às pessoas a quem o defunto os devia.” 

“Código Civil 1916, Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor 

indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da 

convalescença, além de lhe pagar a importância da multa no grau médio da pena criminal 

correspondente. § l 2 Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar aleijão ou 

deformidade. § 22 Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher solteira ou viúva, 



- 384 - |   Direito em Perspectivas 

 

Nesse contexto, muitos doutrinadores restringiam-se a realizar 

comentários sucintos acerca do tema em suas obras. Rafael Peteffi da Silva 

(PETEFFI DA SILVA, 2009) menciona Carvalho Filho, por exemplo, ao 

analisar casos de recurso cabível em sentenças desfavoráveis, incluiu a 

perda de uma chance no conceito de lucros cessantes impossibilitando, 

dessa maneira, a hipótese de indenização da chance perdida. 

Paralelamente, no ano de 1955, de acordo com Sérgio Savi (SAVI, 

2009) Agostinho Alvim tratou com parcimônia o tema, defendendo o 

enfrentamento da complexa questão da quantificação da chance perdida. 

Vale ressaltar que este autor teceu importantes comentários acerca 

da hipótese da perda de prazo por parte do advogado para a interposição de 

um recurso de apelação contra sentença prejudicial aos interesses de seu 

constituinte: A possibilidade e talvez a probabilidade de ganhar a causa em 

segunda instância constituía uma chance, uma oportunidade, um elemento 

ativo a repercutir, favoravelmente, no seu patrimônio, podendo o grau 

dessa probabilidade ser apreciado por peritos técnicos. 

Tanto isto é verdade, que o autor de uma demanda pode, mesmo 

perdida a causa em primeira instância, obter uma quantia determinada, pela 

cessão de seus direitos, a um terceiro que queira apelar. 

No exemplo figurado, os peritos técnicos, forçosamente advogados, 

fixariam o valor a que ficara reduzido o crédito após a sentença da primeira 

instância, tendo em vista, para isso, o grau de probabilidade de reforma da 

mesma, de modo a estabelecer-se a base negociável desse crédito. 

O crédito valia dez. Suposta a sentença absolutória, que mal 

apreciou a prova, seu valor passou a ser cinco. Dado, porém, que a mesma 

haja transitado em julgado, tal valor desceu a zero. 

O prejuízo que o advogado ocasionou ao cliente, deixando de 

apelar, foi de cinco. Se este cálculo não traduz exatamente o prejuízo, 

representa, em todo o caso, o dano que pôde ser provado, e cujo 

 
ainda capaz de casar, a indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, as 

circunstâncias do ofendido e a gravidade do defeito.” 
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ressarcimento é devido. (ALVIM, Agostinho Apud PETEFFI DA SILVA, 

2009. p. 190).  

José de Aguiar Dias, citado por Rafael Peteffi da Silva (PETEFFI 

DA SILVA, 2009), também acolheu a teoria da perda de uma chance, ao 

tratar em sua clássica obra, datada de 1997, a responsabilidade civil do 

advogado. 

Aguiar Dias realizou críticas a respeito de um julgado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo de 29 de julho de 1936, em que ficou decidido que 

a possibilidade de reforma de decisão por intermédio de interposição de 

recurso, que não havia sido preparado no prazo pelo advogado, não 

permitiria a ação de reparação contra o advogado que foi negligente, uma 

vez que, segundo o relator do processo, tal fato não consistia em um dano. 

Acerca da indenização, comentou o autor: 

 

“Confundiram-se o an debeatur e o quantum debeatur, por má 

informação sobre o conceito de dano. Sem dúvida, que este 

deve ser certo e provado desde logo na ação. Mas o dano, na 

espécie, era a perda de um direito, o de ver a causa julgada na 

instância superior” (AGUIAR DIAS, José de. Apud PETEFFI 

DA SILVA, 2009. p. 190.) 

 

Dessa maneira, evidencia-se que Aguiar Dias admite ser indenizável 

a chance perdida. Não obstante, outros autores como Caio Mario da Silva 

Pereira e Miguel Maria de Serpa Lopes, mencionados por Sérgio Savi 

(SAVI, 2009), também se mostraram favoráveis a teoria da 

responsabilidade civil pela perda de uma chance, asseverando que a chance 

perdida será indenizável quando certa e real. 

Faz-se elucidar, portanto, que a partir da publicação do novo Código 

Civil, restou comprovada que a cláusula geral de responsabilidade civil, 

disposta no artigo 186, abarcava a indenização de qualquer espécie de dano 

sofrido pela vítima, inclusive a chance perdida, desde que o dano fosse 

certo e devidamente provado. 

Nesse ínterim, conforme preleciona Rafael Peteffi da Silva, em sua 

obra Responsabilidade Civil pela perda de uma chance, o principal suporte 
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legislativo para a verificação do requisito da certeza no direito brasileiro se 

encontra nos artigos 402 e 403 do novo Código Civil.  

Sobre este último artigo, afirma Judith Martins-Costa em 

comentário ao novo Código Civil: Embora a realização da chance nunca 

seja certa, a perda da chance pode ser certa. Por estes motivos não vemos 

óbice à aplicação criteriosa da Teoria. 

O que o art. 403 afasta é o dano meramente hipotético, mas se a 

vítima provar a adequação do nexo cause entre a ação culposa e ilícita do 

lesante e o dano sofrido (a perda da probabilidade séria e real), 

configurados estará os pressupostos do dever de indenizar. (MARTINS-

COSTA, Judith Apud SAVI, 2009. p. 223).  

Nesse prisma, conforme pontua Rafael Peteffi da Silva (PETEFFI 

DA SILVA, 2009), dentre os doutrinadores recentes, destaca-se a obra de 

Miguel Kfouri Neto, que realizou uma meticulosa abordagem a respeito da 

teoria da perda de uma chance na seara médica. 

Outrossim, o mesmo autor discorreu acerca da quantificação e da 

seriedade da chance perdida. Nesse sentido, afirma o autor: “A chance 

perdida deve ser ‘séria’, ou ‘real e séria’. É necessário demonstrar a 

realidade do prejuízo final, que não pode ser evitado – prejuízo cuja 

quantificação dependerá do grau de probabilidade de que a chance perdida 

se realizaria.” (KOUFURI NETO Apud PETEFFI DA SILVA, 2009. p. 

191). 

Do mesmo modo, notável é o trabalho desenvolvido por Rafael 

Peteffi da Silva, já citado por diversas vezes nesse trabalho. O mérito deste 

autor reside no fato de ter sido o primeiro a expor profunda análise acerca 

do tema responsabilidade civil pela perda de uma chance, em que, 

baseando-se na doutrina francesa, discutiu plenamente a teoria e 

jurisprudência. 

Dessa forma, afirma o autor que, no contexto hodierno, a teoria da 

perda de uma chance pode ser utilizada como uma categoria de dano 

específico ou como um recurso à causalidade parcial. 
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Nesse sentido, esclarece o autor: Entende-se que a correta 

sistematização atual da teoria da perda de uma chance encerra duas 

categorias. A primeira embasada em um conceito específico de dano. A 

segunda, por outro lado, estaria respaldada no conceito de causalidade 

parcial em relação ao dano final. Imperioso ressaltar que os casos da seara 

médica, como enfoca Fraçois Chabas, podem ser observados nas duas 

categorias da teoria da perda de uma chance, não se apresentando como 

objeto exclusivo da segunda aplicação. 

Também seria correto afirmar que todas as vezes que o processo 

aleatório em que se encontrava a vítima é interrompido, com a perda 

definitiva da vantagem esperada e a total aniquilação das chances da 

vítima, está-se diante de chances perdidas como dano específico e 

autônomo. 

Porém, quando o processo aleatório chegou até o final, como 

costuma acontecer na seara médica, a noção de causalidade parcial é 

chamada a depor. 

Neste último caso, a conduta do agente apenas retira algumas 

chances de a vítima auferir a vantagem esperada, fazendo com que esta 

ainda possa ser alcançada” (PETEFFI DA SILVA, 2009, p. 191).  

Fernando Noronha, autor também citado por Rafael Peteffi da Silva 

(PETEFFI DA SILVA, 2009), admite a mesma divisão e, além disso, 

ressalta a importância da seriedade da chance perdida defendendo a 

aplicação da teoria da perda de uma chance tanto nos casos de dano 

específico como naqueles em que se faz necessário o recurso à causalidade 

parcial. 

Por outro lado, Sérgio Dias Novais, talvez pelo fato de não tiver 

recorrido à doutrina francesa e italiana, não reconhece o valor da chance 

em si considerada e acaba por tratá-la como uma espécie de lucro cessante. 

A posição desse autor, portanto, difere-se da posição adotada pela 

teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Vale ressaltar, 

ainda, a exímia monografia publicada por Sérgio Savi (SAVI, 2009), em 
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que o autor, apoiando-se, mormente na doutrina italiana, estabeleceu de 

forma segura as condições de aplicação da teoria da perda de uma chance, 

definindo seus principais critérios e requisitos. 

Além disso, o autor realizou ponderadas críticas à jurisprudência 

nacional, vinculando expressamente as chances perdidas à categoria de 

dano emergente, diferenciando-a, assim, da categoria de lucro cessante. 

Por conseguinte, conclui-se que tanto os autores clássicos, quanto os 

contemporâneos, aceitam a aplicação da teoria da responsabilidade civil por 

perda de uma chance no ordenamento pátrio. 

Ademais, “os últimos anos foram pródigos em inúmeros artigos e 

capítulos de livros sobre o assunto, ajudando na recente solidificação em 

relação aos limites e à metodologia de aplicação da teoria da perda de uma 

chance” (PETEFFI DA SILVA, 2009, p.194). 

O primeiro acordão brasileiro que abordou a responsabilidade civil 

pela perda de uma chance é datado de 1990, tratando-se de ação de 

indenização decorrente de erro médico. 

Neste julgado, o relator do processo Ruy Rosado de Aguiar Júnior, 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, após analisar 

a prova dos autos, decidiu que a indenização pela chance perdida não seria 

aplicada, haja vista que foi possível estabelecer um nexo de causalidade 

entre a atitude culposa e o dano final. 168(TJRS, 5ª Câmara Cível, Apelação 

Cível ns 598069996, Rei. Des. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, julgado em 

12/6/1990.) 

Posteriormente, notou-se, por meio de pesquisas realizadas nos sites 

dos tribunais nacionais, a aceitação da teoria da perda de uma chance em 

alguns tribunais brasileiros, haja vista que foi considerada como uma 

ferramenta útil para o deslinde de ações que versam sobre a reparação de 

 
168 Voto do Desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “É preciso esclarecer, para 

efeito de cálculo de indenização, que não se trata de perda de uma chance, a que em certa 

passagem se referiu o apelante. Na perda da chance, não há laço de causalidade entre o 

resultado e a culpa do agente”. (TJRS, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível ns 598069996, 

Rei. Des. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, julgado em 12/6/1990.) 
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danos. Além do já citado Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Alçada do Paraná 

trilham sólida jurisprudência acerca do tema.  

 Na diversidade de julgados analisada, encontram-se diversas 

decisões que consideram a perda da chance como modalidade de dano 

moral ou extrapatrimonial. Por outro lado, há acórdãos que reconhecem a 

possibilidade da existência de um dano material, de forma que o classifica, 

muitas vezes, como dano emergente, sendo raras as decisões que o 

enquadram como lucros cessantes. 

 Diante do exposto e pelo que se teve oportunidade de analisar, 

percebe-se que a jurisprudência brasileira, ao se deparar com hipóteses de 

responsabilidade civil por perda de uma chance, na maioria dos casos 

reconhece a existência de um dano a ser indenizado. Destarte, o momento 

atual se caracteriza pela crescente aceitação da matéria em alguns tribunais 

brasileiros, corroborando com a progressiva produção doutrinária. 

 Primeiramente, explica-se que o chamado Show do Milhão foi um 

jogo televisionado pela emissora SBT – Sistema Brasileiro de Televisão – 

uma das empresas do grupo Silvio Santos. Consistia em ser um concurso de 

perguntas e respostas cujo prêmio máximo de R$1.000.000,00 (hum milhão 

de reais) em barras de ouro seria dado ao jogador que as respondesse 

corretamente (SAVI, 2009, p.91). 

É sabido, através de dados fornecidos pelo acórdão do Recurso 

Especial nº. 788.459 – BA (2005/0172410-9), que, na data de 15 de junho 

de 2.000, a jogadora Ana Lúcia Serbeto de Freitas Matos optou por não 

responder a última questão por medo de errar e perder o prémio já 

acumulado de quinhentos mil reais. Ademais, a jogadora teve a 

oportunidade de visualizar a pergunta para, só depois, decidir se queria ou 

não a responder. 

Vide a referia pergunta: “A Constituição reconhece direitos aos 

índios de quanto do território brasileiro? ” Alternativas: 1) 22%; 2) 02%; 

3) 04%; 4) 10% (Recurso Especial nº. 788.459 – BA). 
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Percebe-se que a questão faz menção ao artigo 231 da Constituição 

da República de 1988, assim, o referido dispositivo dispõe: 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 

suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 

dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 

necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 

rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento dos 

recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 

podem ser efetivados com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 

assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 

lei. § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5º É 

vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, 

"ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de 

catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou 

no interesse da soberania do País, após deliberação do 

Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 

retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º São nulos e 

extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 

por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 

refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do 

solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado 

relevante interesse público da União, segundo o que dispuser 

lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito 

a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da 

lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. § 

7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º 

e § 4º. (BRASIL, Constituição, 1988). 

 

Percebe-se através dessa norma uma privação de competência à 

União, para que ela, por meio de seus órgãos oficiais, realize o 

delineamento das terras indígenas. 

Contudo, na norma constitucional, não é expresso nenhum 

percentual exato, apenas determina-se, de maneira genérica, que todas as 

terras tradicionalmente ocupadas devam ser reservadas e preservadas para 

os silvícolas. 
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A resposta esperada para a questão era a alternativo número 4, isto 

é, aquela que afirmava que 10% do território brasileiro são aos nativos 

destinados. Essa premissa foi formulada a partir de um dado 

disponibilizado pela enciclopédia Barsa Planeta. 

A Constituição brasileira reconhece aos índios direitos originários e 

usufruto exclusivo (exceto subsolo) sobre cerca de 98 milhões de hectares 

(11,58% do território nacional). As terras são bens da União e se encontram 

em diversos estágios do processo de reconhecimento oficial, que passa 

pelas etapas de identificação, demarcação, homologação e regularização. 

(IBSEN, Henrik; LEÓN, Luís de Frei; vol. 8, p.81, 2005). 

Após essa análise, concluiu-se que o programa estaria agindo de 

má-fé. Por isso, a jogadora propôs uma ação judicial contra a BF 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, mais uma empresa do grupo 

econômico Sílvio Santos. 

A autora pleiteou indenização por danos materiais e morais, tendo 

como causa de pedir a perda da oportunidade de ganhar o jogo, posto que a 

pergunta do milhão estivesse mal elaborada, não possuindo reposta correta 

de acordo com a Magna Carta.  

Ainda, de acordo com o acórdão em estudo (Recurso Especial nº. 

788.459 – BA 2005/0172410-9), o dano moral se ocasionou pela “frustação 

de sonho acalentado por longo tempo”.Já o dano material fez referência a 

perda do prêmio, assumindo, por isso, seu integral valor no montante de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Eis, contudo, um erro nessa última afirmação. Isso pois, ao avaliar a 

chance pedida no valor total da vantagem esperada não se considerou o 

risco de a jogadora errar o questionamento mesmo que esse fosse realizado 

de maneira correta. 

Sob o argumento de que a causa de pedir era o impedimento da 

possibilidade de obtenção de lucro e não a vantagem em si mesma 

considerada, a parte promovida recorreu à segunda instância, mas não 

obteve êxito. 
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Ao recorrer ao STJ, a quarta turma de ministros deu provimento 

parcial ao recurso reduzindo a indenização, posto que fora pedido o 

julgamento de improcedência da ação ou, alternativamente, redução da 

quantia indenizatória para R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) - 

Recurso Especial nº. 788.459 – BA.  A valor aferido à chance de 

R$125.000,00 está em plena consonância com o princípio da probabilidade 

defendido por Maurizio Bocchiola, explicado anteriormente. 

Afinal, atingiu-se o raciocínio de que cada alternativa possuía 25% 

de chances de ser escolhida e que, como só haveria uma alternativa correta, 

a autora tinha a mesma probabilidade de acerto. 

Assim, a indenização também deveria possuir o valor de um quarto 

do prêmio da questão. 

Além do mais, reafirma-se no acórdão que a ausência de certeza 

com relação ao acerto impossibilita a classificação como lucro cessante.  

 Finalmente, devido a tamanha proporção e divulgação, a lide em 

estudo tornou-se um verdadeiro leading case acerca da responsabilidade 

civil pela perda de uma chance no Direito Brasileiro. 

Observa-se, ainda, que até a ação ser transitada em julgado foram 

abordados importantes critérios para esse tema que emerge no cenário 

jurídico, a saber: o quantum debeature a classificação como dano 

emergente. Em vista disso, o Sr. Ministro Barros Monteiro explica: 

 

A indenização não pode ser tal como pretende a autora, ou 

seja, o prêmio total de 1 milhão de reais, porque isso somente 

ocorreria se ela tivesse acertado a pergunta formulada no 

programa. A lei estabelece claramente que os lucros cessantes 

abrangem o que razoavelmente o interessado deixou de lucrar. 

É a regra do art. 1.059 do Código Civil de 1916. Então, a meu 

ver, está bem claro que os 500 mil restantes são indevidos. 

(STJ. Recurso Especial nº. 788.459. Min. Rel. Fernando 

Gonçalves). 

 

 

3- CURA E SOBREVIVÊNCIA. 
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Acredita-se que dentro do tema em estudo essa é a categoria de 

dano mais polêmica, deve-se isso ao fato de que o bem-jurídico vida é o 

mais elementar. 

De acordo com o entendimento de Grácia Cristina Moreira do 

Rosário, Juíza de Direito no estado do Rio de Janeiro, salienta em seu 

artigo “A perda da chance de cura” (2009) o dever que possui o médico de 

informar a seu paciente todo e qualquer risco a que ele se expõe ao optar 

por realizar determinado procedimento. 

A informação dos riscos do ato médico deve relacionar-se àqueles 

normalmente verificados na prática; deve ser honesta, desobstruída e 

apropriada. 

Em segundo lugar, deve trazer detalhadamente as informações 

incidentais do tratamento ou nas continuações do ato médico. É o mesmo 

no que diz respeito aos riscos para as intervenções estéticas. 

Depois da informação, o consentimento deve ser coletado, não 

podendo ser ignorado que é uma liberdade fundamental do indivíduo 

recusar qualquer intervenção sobre seu corpo. (ROSÁRIO, Grácia. 2009, 

p.1).  

A integridade física encontra-se no rol dos chamados Direitos de 

Personalidade sendo tutelada pelos artigos 13 a 15 do Código Civil 

Brasileiro (Lei 10.406/2002) e, por isso, configura-se intransmissível e 

irrenunciável, não podendo seu exercício sofrer disposição voluntária (Art. 

11, CCB, 2002). 

Por interpretação extensiva, entende-se que o dever médico não se 

limita não obrigar ou induzir o paciente ao risco, o profissional da saúde 

para salvaguardar a saúde de seu paciente não poderá ser omisso. 

Destarte essa linha de pensamento, salienta-se que informações 

também devem ser prestadas acerca de condutas a serem tomadas para uma 

melhor eficácia do tratamento.  

Assim, a RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009 (Código de Ética 

Médica) dispõe que é vedado ao médico: 



- 394 - |   Direito em Perspectivas 

 

 

Art. 12. Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições 

de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo 

comunicar o fato aos empregadores responsáveis. Parágrafo 

único. Se o fato persistir, é dever do médico comunicar o 

ocorrido às autoridades competentes e ao Conselho Regional 

de Medicina. Art. 13. Deixar de esclarecer o paciente sobre as 

determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua 

doença. (Art.12 e 13, RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009). 

Grácia Cristina (2009) exemplifica que, na seara médica, a 

perda de uma chance pode surgir em algumas oportunidades, 

ora como a perda da chance por ausência de informação, ora 

como a perda da chance de evitar um prejuízo através de 

tratamento e diagnóstico correto. Até agora enfatizou-se a 

importância da informação por se compreender que a ausência 

dessa é danosa ao indivíduo que poderia ter adotado 

tratamento ou conduta específica, visando evitar uma lesão a 

sua vida. Além disso, de modo ou outro, a perda de uma 

oportunidade na seara médica por um erro da equipe sempre 

terá como resultado final a perda de chance de cura ou 

sobrevivência, independentemente de qual tenha sido esse 

erro. Mesmo não se podendo prever qual evento final teria se 

consumado se não tivesse existido o rompimento do liame 

entre os fatos previstos, na medicina o resultado é claro: o erro 

leva o paciente à morte ou à dano irreparável em seu corpo e 

organismo. É devido a esse fato que aqui não se afere um 

valor para a chance perdida de obter vantagem, antes o oposto 

disso, o objeto da lide é a chance perdida de evitar um 

prejuízo. Na seara médica, a extensão do dano já está definida, 

pois o paciente não se curou ou veio a óbito, não existe 

incerteza quanto ao resultado, o que resta saber é se o médico 

tivesse agido de forma diferente, tomando a conduta que 

normalmente se espera desse profissional, o paciente 

sobreviveria ou obteria a cura. (LOUREIRO, Cínthia Ayres 

Holanda; MARTINS, Cláudia Laíse Reis; REIS, Maia Clara 

Simeão. 2014, p. 13).  

 

No caso específico em estudo, a responsabilidade é subjetiva por se 

considerar que o médico deve ter sua culpa devidamente apurada (Art. 14, 

§4º, Lei 8.078/1990). 

Ainda, a RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009 estabelece, no capítulo 

I, como princípios fundamentais do médico: 

 

II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser 

humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de 

zelo e o melhor de sua capacidade profissional XIX - O 

médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca 

presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de 

relação particular de confiança e executados com diligência, 

competência e prudência. (Princípios II e XIX, RESOLUÇÃO 

CFM Nº1931/2009). 
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 Consoante entendimento de LOUREIRO, MARTINS e REIS 

(2014), cuida-se aqui de dano autônomo. Já que o dano de perder a chance 

é independente do dano final causado ao paciente, uma vez que não se deve 

ignorar o fato de que nos casos médicos, a vítima pode não alcançar o 

resultado esperado por fatores independentes da conduta do médico, ou 

seja, ainda que o médico faça o diagnóstico a tempo e adote as providências 

aceitáveis tecnicamente, o resultado pode não ser alcançado por causa da 

evolução da própria doença, que pode ser uma predisposição da própria 

vítima, afinal a obrigação desse profissional é de meio e não de resultado. 

Mas quando o médico não age conforme deveria, errando 

grosseiramente no diagnóstico ou no tratamento, agindo dessa forma 

culposamente, parece não haver dúvidas que sua conduta tira do paciente as 

chances de melhor obter um resultado. 

Observe que é necessário que se pudesse exigir do médico uma 

atuação diferente e adequada que dele se espera na atual conjuntura, aquilo 

que qualquer outro médico faria. (LOUREIRO, Cínthia Ayres Holanda; 

MARTINS, Cláudia Laíse Reis; REIS, Maia Clara Simeão. 2014, p.17). 

Dessa forma, se alguém é privado de um diagnóstico ou um 

tratamento correto por culpa do médico, sendo, desta forma, prejudicado, 

privado de seguir uma terapêutica adequada útil à sua cura, ou sobrevida, 

está constituída aí a perda de uma chance, que também constitui um dano 

em si mesma. (LOUREIRO, Cínthia Ayres Holanda; MARTINS, Cláudia 

Laíse Reis; REIS, Maia Clara Simeão. 2014, p. 18). 

O entendimento em análise, às vezes, têm sido adotadas pelos 

tribunais brasileiros de ambas as instâncias, é o que mostra o processo 

1.0024.05.663397-7/001 julgado até a segunda instância pelo TJMG. 

O acordão da referida lide relata que um homem veio a óbito devido 

ao mau atendimento do Hospital Santa Rita, localizado em Belo Horizonte. 

A parte ré foi condenada a pagar o importe indenizatório de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) devido a danos por ricochete, isto é, 
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reflexionados a terceiros (no caso, esposa e filhos), a causa de pedir desses 

danos foi justamente a perda da chance de sobrevivência da vítima. 

Parte da fundamentação da sentença foi a seguinte: 

 

31.A perda de uma chance de cura “envolve erro no atuar 

médico, por ação ou omissão fazendo com que o paciente 

perca, efetivamente, a chance do não agravamento da doença 

ou perca a chance de eliminação do sofrimento 

desnecessário”. Ou, ainda, perca a chance de retardar a morte, 

com preservação de razoável (possível) qualidade de vida ao 

paciente”169. 32.Essa nova modalidade de indenização, 

autônoma em relação as demais, é passível de ser invocada 

nos casos em que não se puder apurar a “responsabilidade 

direta do agente pelo dano final. Nessas situações, o agente 

não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter 

contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a 

paciente” – Resp 1.254.141- PR. (Processo nº: 

1.0024.05.663397-7/001, Desa. Rel. Mariza Melo Porto, 

TJMG, 2015.) 

 

Além disso, expôs que: 

 

35.“ A questão da perda da chance de cura ou sobrevivência 

se afigura na situação fática definitiva, que nada mais 

modificará, haja vista que o fato do qual originou o prejuízo 

está consumado, e no presente caso, quanto ao direito à vida, 

seu fundamento não pode ser outro que a própria dignidade 

humana” – Resp 1.335.662-DF 36.Necessário trazer a baila a 

prova pericial, fl. 357. Até aqui, então, ao perito tem-se que, 

na observação final:  Não houve atendimento médico no 

Hospital Santa Rita Não houve motivo eficiente para que 

atendimento médico não tivesse siso prestado; E a recepção 

do paciente foi inadequada. (...) é realmente possível que o 

Paciente tivesse sobrevivido caso tivesse sido atendido. (...) 

qualquer minuto para um paciente inconsciente é importante 

no seu tratamento e no seu prognóstico. Quanto mais minutos 

sob inconsciência, maior risco de óbito ou sequelas (em caso 

de sobressobrevivência). 37. Assim, inconteste a aplicação do 

referido instituto, pois se o hospital tivesse prestado o devido 

atendimento, talvez o paciente não tivesse vindo a óbito. 38. 

 

A propósito esse é o entendimento do STJ: 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HOSPITAL 

PARTICULAR. RECUSA DE ATENDIMENTO. OMISSÃO. 

PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. 

 
169GONÇALVES. Carlos Roberto. ResponsabilidadeCivil. São Paulo: Ed. Saraiva.2012.  
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CABIMENTO. 1. Não viola o artigo  535 do Código de 

Processo Civil, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, 

fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo 

recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 

7/STJ, porquanto para a resolução da questão, basta a 

valoração das consequências jurídicas dos fatos 

incontroversos para a correta interpretação do direito. 

Precedentes. 3. A dignidade da pessoa humana, alçada a 

princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, é vetor 

para a consecução material dos direitos fundamentais e 

somente estará assegurada quando for possível ao homem uma 

existência compatível com uma vida digna, na qual estão 

presentes, no mínimo, saúde, educação e segurança. 4. 

Restando evidenciado que nossas leis estão refletindo e 

representando quais as prerrogativas que devem ser 

prioritariamente observadas, a recusa de atendimento médico, 

que privilegiou trâmites burocráticos em detrimento da saúde 

da menor, não tem respaldo legal ou moral. 5. A omissão 

adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável 

quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato 

para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, 

sua omissão, risco da ocorrência do resultado. 6. A simples 

chance (de cura ou sobrevivência) passa a ser considerada 

como bem juridicamente protegido, pelo que sua privação 

indevida vem a ser considerada como passível de ser reparada. 

7. Na linha dos precedentes deste Tribunal Superior de 

Justiça, restando evidentes os requisitos ensejadores ao 

ressarcimento por ilícito civil, a indenização por danos morais 

é medida que se impõe. 8. Recurso especial parcialmente 

provido.(REsp 1335622/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/12/2012, DJe 27/02/2013) (Processo nº: 1.0024.05.663397-

7/001, Desa. Rel. Mariza Melo Porto, TJMG, 2015.). 

 

Ao que parece, entende-se, então, “nos casos de aplicação dessa 

teoria, o médico, embora agindo com culpa, não é, a rigor, o causador do 

dano” (ROSÁRIO, Grácia, 2009). 

Afinal, a saúde do indivíduo já se encontra debilitada a conduta 

errônea do médico é um fator que acentua essa debilidade, causando-lhe 

dano ainda maior e, muitas vezes, incorrigível. 

Por isso, o ato antijurídico do profissional da saúde é uma concausa 

do resultado final. Desse modo, mais uma vez, o quantum indenizatório 

deve tender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em 

consideração a causalidade parcial do agente. 
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No Brasil, há decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça 

que evidenciam que a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada 

como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por 

erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades 

concretas e reais de cura de paciente. 

Assim, caso estiverem presentes a conduta do médico, omissiva ou 

comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, 

presente o nexo causal. 170 171 172 

 
170 No Brasil, acredita-se serem relevantes os seguintes recentes julgados pelo Superior 

Tribunal de Justiça: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA 

CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. 

Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. 

Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro 

médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em 

compensar dano moral. 3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como 

critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na 

hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de 

paciente. Precedentes. 4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é 

imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o 

dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda 

de uma chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o 

comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal. 5. A 

apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial 

quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o 

erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência. 6. Na 

espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu 

alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro médico passível de compensação, 

sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à 

ciência médica. 7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso 

especial interposto pelos genitores julgado prejudicado. (Superior Tribunal de Justiça 

REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

12/12/2017, DJe 02/02/2018) 

171 No mesmo sentido, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 

HOSPITAL. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. ÓBITO. INDENIZAÇÃO PELA CHANCE 

PERDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A teoria da perda de uma 

chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da 

frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e 

real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão 

ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo 

suportado pela vítima (perda da chance atípica). 3. Hipótese em que a morte da paciente 

não resultou do posterior agravamento da enfermidade diagnosticada a destempo, mas de 

um traumatismo crânio-encefálico resultante da queda de uma escada em sua própria 

residência um dia depois da última consulta médica realizada, não se podendo afirmar com 
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Por último, faz-se mister mencionar uma lide francesa conhecida e 

divulgada como “Caso Perruche”. 

Entende-se, através da exposição de Caroline Leite de Camargo 

(2014), trata-se de uma gestante que, ao se consultar, foi informada do risco 

de estar contagiada com rubéola, ao tomar conhecimento do fato, informou 

ao médico que optaria pela interrupção da gravidez (autorizada na França 

desde 1975) caso fosse constatado que a doença havia sido transmitida ao 

feto. 

Afinal, é sabido que a rubéola congênita é causa da chamada 

“Síndrome de Gregg”, enfermidade que ocasiona diversos danos ao 

portador. 

 
absoluta certeza que o acidente doméstico ocorreu em razão das tonturas que ela vinha 

sentindo e que a motivou a procurar auxílio médico. 4. À luz da teoria da perda de uma 

chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a 

chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o 

dano final. 5. Existência de laudo pericial conclusivo quanto à efetiva concorrência da 

enfermidade extemporaneamente diagnosticada para o resultado morte, tendo em vista que 

a baixa contagem de plaquetas foi determinante para que não fosse possível estancar a 

hemorragia intracraniana da paciente. 6. Atuação negligente dos profissionais médicos 

que retirou da paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e 

de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. 7. Na responsabilidade 

civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, 

devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. 

8. Ainda que estabelecidos os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com 

base no sofrimento e na angústia do autor pela morte de sua esposa, não se mostra 

desarrazoada a quantia fixada a esse título, mesmo considerando que a indenização deve 

reparar apenas a chance perdida. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1677083/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/11/2017, DJe 20/11/2017) 

172 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É 

plenamente cabível, ainda que se trate de erro médico, acolher a teoria da perda de 

uma chance para reconhecer a obrigação de indenizar quando verificada, em 

concreto, a perda da oportunidade de se obter uma vantagem ou de se evitar um 

prejuízo decorrente de ato ilícito praticado por terceiro. 2. Nos termos da 

jurisprudência dessa Corte, incide o óbice da súmula 7/STJ no tocante à análise do 

quantum fixado a título de compensação por danos morais quando não configurado valor 

ínfimo ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 553.104/RS, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 

07/12/2015) 
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Como explica Rafael Godoy (2007), ocorre que, após três exames, 

foi diagnosticado que a mãe estaria imune à doença, fato que lhe fez 

prosseguir com a gestação. Um ano após o nascer da criança (Nícolas 

Perruche), verificou-se, inclusive por laudos periciais, que essa apresentava 

manifestações da Síndrome de Gregg. 

Posteriormente, duas ações foram propostas, a primeira tinha no 

polo ativo os pais de Nícolas, pois a mãe alegava ter perdido a chance de 

protestar seu direito de interrupção voluntária da gravidez, uma vez que não 

consentia em gerar um filho doente. 

A segunda ação era figurada por Nícolas (representado pelos seus 

pais) e pela “Caixa Primária de Seguro-Doença”, CPAM de Yonne (órgão 

estatal), dessa vez o pedido de indenização era fundamentado na perda da 

oportunidade de não viver uma vida injusta, configurando uma 

“wrongfullifeaction” (GODOY, 2007). Mais tarde, ambas as ações 

propostas receberam provimento. A primeira delas justifica-se pelo fato de 

que: 

(...) quando os médicos são negligentes, falham no seu 

diagnóstico clínico ou não informam a mãe do potencial que o 

feto tem de nascer com deficiência, macula-se o direito de 

decidir da mulher, perde-se a chance de uma escolha. Essa 

perda causa um dano que pode ser reparado em dinheiro. 

(GODOY, Gabriel Gualano de. 2007, p.33) 

 

 No entanto, o acolhimento do pedido interposto na segunda ação foi 

causa de grande rebuliço social na França, fazendo com que projetos de lei 

fossem rapidamente elaborados por se considerar indevida a indenização à 

estado anterior ao da existência. 

Então, “o resultado disso foi a promulgação da Lei nº 2002-303, 

de 4 de março de 2002, que ficou conhecida como ‘Loianti-Perruche’, 

principalmente por dispor, já em seu artigo primeiro, a impossibilidade de o 

nascimento importar em dano à pessoa” (GODOY, Rafael Gualano, 2007, 

p.34). 

Ulteriormente, “a Lei Anti-Peruche foi revogada em 2005, 

entretanto, foi aprovado o Código de Acção Social francês um art. L. 114-
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5, com conteúdo bastante parecido” (CAMARGO, Caroline Leite de. 

2014). 

Após ser comentado esse ilustre acórdão francês e suas 

repercussões, pondera-se o fato de que, com a Lei Anti-Perruche, a 

legislação francesa avançou no sentido de determinar, ao menos na seara 

médica, os limites para a teoria da perda de uma chance.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

Foi realizada uma abordagem histórica da responsabilidade pela 

“perda de uma chance”, mencionando-se sua origem e processo de 

aprimoramento. 

Após, seguiu-se com a delimitação de seu conceito e devida 

exposição técnica, toda ela feita não pelo senso comum, mas sim pela 

bibliografia especializada. 

Posteriormente, algumas formas mais comuns de aplicação foram 

salientadas, não esquecendo, por fim de traçar novas diretrizes para a 

indenização desse tipo de responsabilidade civil, bem como discorrer 

acerca da possível aplicação na seara médica. 

No cerne deste artigo, viu-se que a teoria da perda de uma chance 

comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência 

da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, 

mas destaque-se, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da 

chance clássica), ou ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta 

omissiva que, se fosse então praticada à contento, poderia então evitar o 

prejuízo suportado pela vítima / paciente (perda da chance atípica). 

E, pela teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser 

demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida. 

É desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o 

dano final. 
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Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da 

indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante 

valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. 

Conforme recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a 

teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a 

apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na 

hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de 

cura de paciente. 

Há importância de se ter como objeto uma chance séria e real, 

deixando-se claro que meras expectativas não são indenizáveis.  

Buscou-se de forma eminentemente construtiva e acadêmica, sem 

pretender esgotar o assunto, contribuir para uma reflexão jurídica sobre a 

relevância da atividade daqueles que, por ofício, cuidam de nossa saúde: os 

médicos. 

Ao se enaltecer a relação entre direito e saúde, abordou-se sobre as 

eventuais consequências jurídicas relacionadas a possíveis erros que 

possam ensejar a responsabilidade civil pela perda de uma chance dos 

pacientes. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é o de dar uma resposta a um 

problema que surgiu na contemporaneidade, que é avaliar o modo pelo qual 

o Direito Penal e a Criminologia enquanto Ciências Autônomas tem sido 

utilizadas frente ao Novo Constitucionalismo Estatal. Por isso procuramos 

buscar a compreensão da Ditadura Militar Brasileira sob a ótica dos 

interesses militares e o alcance da proteção normativa dos direitos humanos 

no Brasil. Relatar e compreender nesse bojo de informações e à luz das 

instâncias internacionais e nacionais de que forma o Direito tem sido 

utilizado como instrumento de defesa dos interesses públicos, e qual tem 

sido o impacto dessas informações sobre a sociedade humana frente á 

história que paira sobre nossas cabeças como algo sem sentido e 

desprovido de qualquer utilidade. Ainda, abordar-se-á o constitucionalismo 

como fenômeno relativamente recente na sociedade moderna, 

representando movimento ideológico de limitação ao exercício do poder 

estatal. Por conta disso será objeto da pesquisa a noção de democracia 

constitucional, como desenvolvida por Luigi Ferrajoli. Esta pesquisa 

caracteriza-se como exploratória. Quanto à natureza, apresentou-se com 

uma abordagem qualitativa, em que se buscou um a sustentação teórica, ou 

seja, análise acerca do tema supracitado utilizando embasamentos teóricos 

para explicar a pesquisa. Ainda, o presente estudo se baseou, 

fundamentalmente, em dois procedimentos técnicos, a saber: documental e 

bibliográfico, para construção do objeto de estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Constitucionalismo. Relativismo Cultural. 

Positivismo Estatal. Ditadura Militar Brasileira. Democracia 

Constitucional.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Milhares de famílias e mães de jovens que foram torturados e que 

tombaram nas guerrilhas contra a ditadura militar ocorrida no Brasil entre 

os anos de 64 e 79 nunca se esqueceram daqueles dias. Ainda, foram 

necessários trinta e um anos para que essas vítimas indiretas pudessem ter 

de volta a sensação de justiça. Isso se deu quando a presidente Dilma 

Roussef resolveu sancionar a Lei nº. 12.528, de 18 de novembro de 2011, 

criando a Comissão Nacional da Verdade com o intuito de retirar dos 

porões os arquivos secretos das operações militares no Brasil.  

 Certo é que imperialismo ianque acreditava ser a onipotência 

mundial e a única verdade e, por isso, acabava desprezando a autonomia 
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dos países vizinhos em escolher a melhor forma de serem administrados. 

Com isso, os americanos resolveram investir maciçamente na América 

Central e do Sul, respectivamente, contra o comunismo, incitando que os 

militares do continente tomassem o poder para proteger a nação. 

 A renúncia do ex-presidente Jânio Quadros, certamente, foi o início 

da revolução, que temia a ascensão do socialista João Goulart à presidência 

assim como a ascensão do governador gaúcho Leonel Brizola. 

 Desse modo, e diante dos fatos que estavam acontecendo os 

militares resolveram em 31 de março de 1964, tomar o poder e conter o 

avanço do socialismo e do comunismo, infligindo à toda sociedade civil 

mecanismos de controle, com o intuito de encontrar vestígios de subversão 

à ordem imposta. Quinze anos de torturas, crimes sem vestígio, 

desaparecimento de milhares de pessoas, entre eles alguns políticos e 

jornalistas como Vladmir Herzog, desapareceram ou nas masmorras do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), ou nos cemitérios 

clandestinos espalhados não se sabe onde.  

 Portanto, apesar do Brasil ostentar com tanto orgulho lembranças de 

homens e ações como a do Barão do Rio Branco, conhecido como o Águia 

de Haia, por defender e colaborar na resolução de problemas externos entre 

outros países, os brasileiros se ressentiam do fato do país manter essa 

mácula da ditadura e de um assassinato em massa de tantas pessoas em sua 

história com o pretexto de que eram subversivos à ordem.  

 Não foi à toa, que em 1988, no bojo das mudanças e dos ventos de 

uma nova ordem de pensamentos liberais, os congressistas brasileiros 

implantavam e sancionavam a primeira Constituição verdadeiramente 

democrática (como dizia o ex-deputado federal e congressista, Ulysses 

Guimarães), vindo afirmado desde seu preâmbulo. 

 Isso, sem falar, do art. 5º e seus incisos que estabelecem entre 

outros assuntos à igualdade de homens, mulheres, crianças e idosos diante 

da lei, igualando-se ainda os brasileiros natos aos estrangeiros que aqui 
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vivem, garantindo-lhes o direito à vida, à liberdade, á igualdade, á 

segurança, e à propriedade. 

 Entre os incisos do art. 5º, destacam-se o III (ninguém será 

submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante); IV (é 

livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato); VI (é 

inviolável à liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e suas liturgias); VIII (ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se 

as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei); IX (é livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença); XLIII (a lei considerará crimes 

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 

e os que podendo evitá-los, se omitirem).   

 Finalmente, há ainda os incisos que tratam da questão da jurisdição 

internacional como, por exemplo: os incisos LXXXVIII § 2º (os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte); § 3º (os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes ás emendas 

constitucionais); § 4º (O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão).  

 Não obstante os incisos supracitados vêm a se constituir em um 

marco na jurisdição brasileira e até mesmo internacional, uma vez que 

desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, diversos países do 

mundo vinham esboçando em suas respectivas Constituições nacionais 
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alguns desses preceitos e também o fato de desejarem pôr fim à guerra e a 

tantos crimes cometidos contra a humanidade.  

 Isso, porque o nexo entre garantismo e constitucionalismo é a única 

ordem constitucional possível para a realização do projeto garantista; sua 

positivação é dever constitucional e impõe ao próprio direito positivo sua 

efetivação. O próprio constitucionalismo se alimenta do projeto garantista 

para condicionar a legitimidade do exercício do poder em face do 

cumprimento de certas exigências morais que se aglutinam nos direitos 

fundamentais. Desse nexo surge a mudança do foco de parâmetro de 

validade da lei penal e essa transformação consistiu na alteração do 

paradigma que antes era somente a lei penal para depender, nesse novo 

contexto, da coerência constitucional, justificada essa coerência nos direitos 

fundamentais.  

 

2 DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE À DITADURA 

MILITAR NO BRASIL 

 

 González (2002) lembra que o colapso da política populista se deu 

em 31 de março de 1964, com o golpe militar que derrubou o governo 

constitucional de João Goulart, dando início a um período de 21 anos de 

autoritarismo. Arruda (1997, p. 421) comenta que o golpe militar já estava 

prestes a ser executado, uma vez que os militares e alguns políticos não 

viam com bons olhos, a posse de Jango, por considerá-lo comprometido 

com as esquerdas.  

Tanto que em São Paulo, os efetivos do II Exército chegaram a ser 

deslocados, e houve tentativas de levante na Aeronáutica (São Paulo - 

Brasília). Por outro lado, no Rio Grande do Sul houve uma forte reação em 

favor de João Goulart, e as forças do Estado, encabeçadas pelo governador 

Leonel Brizola, foram mobilizadas com o objetivo de marchar para o norte, 

para assegurar a posse de Goulart.  

Apesar de refreado pelo Congresso, que a 2 de setembro aprovou 

uma alteração na Constituição, instituindo o regime parlamentarista no 
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país, Goulart tomou posse na presidência da República no dia 7 de 

setembro. Mas desde o início do seu governo teve de enfrentar sérios 

problemas econômico-financeiros como: inflação, desvalorização da 

moeda, alta do custo de vida e dívida externa do país. No dia 23 de janeiro 

de 1963, após um plebiscito em que cerca de 10 milhões de brasileiros 

optaram pelo fim do parlamentarismo (7 de janeiro de 1963), o ato 

adicional nº. 4 foi revogado e o país voltou ao presidencialismo. 

 Arruda (1997) relata ainda, que apoiado por seus correligionários do 

partido, o PTB, e por uma parte do PSD, além de associações estudantis e 

sindicatos, João Goulart prometia grandes reformas sociais, nacionalização 

das empresas estrangeiras e a realização da reforma agrária, principalmente 

no Norte e Nordeste do país. Mas as contradições entre seu governo e os 

setores oposicionistas se acentuavam cada vez mais. Os membros mais 

importantes da oposição eram os governadores dos Estados de São Paulo 

(Adhemar de Barros), Minas Gerais (José de Magalhães Pinto), Guanabara 

(Carlos Lacerda) e Rio Grande do Sul (Ildo Meneghetti). 

 Ao assinar publicamente dois decretos, o de nacionalização de todas 

as refinarias de petróleo particulares e o de criação da SUPRA – 

Superintendência de Reforma Agrária, em um comício realizado em frente 

à Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964, diante de mais de 200 mil 

pessoas, Goulart, acendeu o estopim que iria desencadear o golpe dias mais 

tarde. Tudo porque a oposição já tinha preparado uma resposta, tanto que 

no dia 19 de março, eles realizaram em São Paulo uma passeata – a 

“Marcha da Família com Deus pela Liberdade” – organizada pela União 

Cívica Feminina, da qual participaram cerca de 500 mil pessoas.  

 No dia 20, do mesmo mês, a Associação dos Marinheiros e 

Fuzileiros Navais pedia, numa quebra da disciplina e da hierarquia, a 

exoneração do ministro da Marinha, Silvio Mota, que havia impedido um 

pronunciamento político do almirante Aragão, do Corpo de Fuzileiros 

Navais. Alguns marinheiros, cabeças do movimento, foram presos. No dia 

25, a Associação voltou a se reunir no Sindicato dos Metalúrgicos, 
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juntamente com representantes do Comando Geral dos Trabalhadores, para 

exigir a libertação dos colegas presos, além da destituição do ministro da 

Marinha, em cujo lugar deveria ser nomeado um “almirante do povo”. 

 Em 27 de março, os marinheiros amotinados (1.200 homens) 

entregaram-se ao Exército, atendendo a um apelo de João Goulart, que 

horas depois os punha em liberdade, exonerava Silvio Mota e atendia a 

outras reivindicações dos rebeldes. Enquanto isso, em Minas Gerais, no 

quartel-general da oposição, o governador Magalhães Pinto, os generais 

Olimpio Mourão Filho e Carlos Luis Guedes, o marechal Odílio Denys e 

outros preparavam a reação.  

Dois dias depois (dia 29 de março) ficou decidido que a revolta 

militar que derrubaria Jango se iniciaria no dia 2 de abril. Mas, no dia 30 de 

março, em reunião comemorativa do aniversário da Associação dos 

Suboficiais e Sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, João Goulart 

reafirmou, em discurso, seu propósito de manter a política que vinha 

adotando. No dia 31, os generais Olímpio Mourão Filho (IV Região 

Militar) e Carlos Luis Guedes (IV Infantaria Divisória) deflagraram o 

movimento. O governo mineiro lançou então, por uma cadeia de emissoras 

de rádio, o manifesto-senha da revolução, cuja autoria é atribuída ao 

senador Milton Campos.  

 Arruda (1997) aduz também, que iniciada a rebelião em Minas 

Gerais, as atenções voltaram-se para São Paulo, onde, depois de muita 

expectativa, os revolucionários conseguiram a adesão do general Kruel, 

comandante do II Exército. Imediatamente, tropas mineiras marcharam em 

direção ao Rio e Brasília. João Goulart encontrava-se na Guanabara e, 

tendo recebido o manifesto no qual o general Mourão Filho exigia sua 

renúncia, partiu para Brasília, onde esperava poder controlar a situação. 

Mas, ao ver que não contava com o dispositivo militar nem com o apoio 

armado dos grupos que o sustentavam, fugiu para Porto Alegre, no dia 1º 

de abril. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a 
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presidência da República, e empossou como presidente em exercício, o 

presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. 

 No Rio Grande do Sul, Goulart encontrou-se com Brizola, que 

insistia que seu Estado poderia resistir. Goulart recusou qualquer tentativa 

de resistência e, a 4 de abril de 1964, pediu asilo político ao Uruguai. No 

dia 9, os ministros militares, brigadeiro Correia de Melho, almirante 

Augusto Rademaker e general Arthur da Costa e Silva assinaram o Ato 

Institucional nº 1. 

 Arruda (1997) explica que o movimento de março de 1964 mudou a 

feição política do país. Formou-se o Comando Supremo da Revolução, com 

oficiais das três armas, e em seguida foi eleito (no dia 11 de abril de 1964) 

para a presidência o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, que 

tomou posse no dia 15 e iniciou um processo de expurgo político dos 

homens ligados ao antigo governo. Vários atos institucionais se seguiram, 

dando ao governo direito de cassar, suspender direitos políticos e dissolver 

o Congresso. 

 Cabrera (2010, p. 40) relata que a esta altura, as cassações de 

mandatos e a suspensão de direitos políticos, bem como o afastamento de 

servidores públicos e professores (só na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul foram expurgados 17 professores entre os meses de maio e 

setembro de 1964) já era prática amplamente perpetrada em todo o país. 

Afirma, ainda, que nos dois anos seguintes ao do seu mandato, que seria 

prorrogado até março de 1967, e que iria abranger a maior parte do período 

de consolidação/estabilização do golpe, Castello Branco seria responsável 

ainda, pela edição: a) Do Ato Institucional nº. 2; b) Ato Institucional nº. 3; 

c) do Ato Institucional nº 4; d) Lei de Imprensa; e) reformulação da Lei de 

Segurança Nacional. (CABRERA, 2010, p. 40). 

 Explica, ainda, que por coexistir dois partidos (a Aliança 

Renovadora Nacional – ARENA, partido do regime golpista, e o 

Movimento Democrático Brasileiro – MDB, da oposição), eles criavam 

uma forma caricatural de oposição, a ditadura fazia parecer que, embora 
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seu presidente não fosse eleito diretamente pelo povo, a democracia era 

preservada em alguns aspectos. 

 Fato é que desde o início do período ditatorial, a ação repressiva 

(prisão, tortura e eliminação de opositores) vinha sendo refinada através 

dos órgãos oficiais como o DOPS e as delegacias regionais da polícia 

federal. (CABRERA, 2010, p. 40). 

 Em 15 de março de 1967, quando entrou em vigor a nova 

Constituição, foi empossado o novo ditador-presidente, o Marechal Arthur 

da Costa e Silva. Cabrera (2010, p. 41) comenta que Costa e Silva foram o 

responsável pela preparação do endurecimento do regime e foi eleito 

indiretamente pelo Congresso. Arruda (1997) conta também que,  

 

(...) o ano de 1968 foi agitado por protestos dos estudantes, 

intelectuais, padres progressistas contra o governo. 

Movimentos guerrilheiros ocorreram em pontos isolados do 

país. O terrorismo passou a agir principalmente na zona 

urbana, através de assaltos armados e sequestros políticos 

como o do embaixador americano Charles Burke Elbrick. 

(ARRUDA, 1997, p. 421). 

 

Cabrera (2010) lembra que em 28 de março de 1868, com a 

manifestação de estudantes reivindicando melhores condições na 

infraestrutura do Calabouço, restaurante popular situado próximo ao centro 

do Rio de Janeiro que era frequentado principalmente por estudantes 

secundaristas e pré-universitários e que servia refeições baratas que, 

embora nutritivas, eram insípidas, a guerra foi declarada (GASPARI, 

2002b, p. 277 apud CABRERA, 2010, p. 41).  

Cabrera (2010, p. 42) relata ainda que, embora em 30 de março, 

prevendo o efeito dominó que o acontecimento do dia 28 causaria os 

integrantes do regime tenham feito do Ministro da Justiça seu porta-voz 

para determinar que as passeatas estudantis fossem reprimidas em todo 

país, todavia, tão grande quanto a ação repressiva consumada pelos agentes 

estatais foi a multidão de subversivos que, mesmo proibida, saiu ás ruas 

para protestar contra o assassinato do estudante.  
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 Dessa forma, em meio ao conflito explícito entre defensores da 

DSN e defensores da entrega dos poder aos civis, nos meses seguintes 

ocorrem diversas manifestações civis e estudantis contrárias à manutenção 

da ditadura, dentre elas a célebre “Passeata dos Cem Mil”, que, no Rio de 

Janeiro, reivindica justiça e liberdade, e, além disto, são cada vez mais 

freqüentes as ações de guerrilha urbana. 

 Para Cabrera (2010) o contexto é dramático e aí são refinados os 

mecanismos de implementação do Terror de Estado (TDE) sobre a 

população. Com isto, ao ser difundido e consolidado paulatinamente, o 

TDE visível nas experiências de uma “cultura do medo” que, irradiada 

tanto pelos funcionários-agentes civis, como pelos militares, através da 

efetivação do binômio transgressão-punição, difunde a idéia de que há um 

inimigo interno (potencialmente qualquer cidadão) que deve ser combatido 

(levando as pessoas a se isolarem umas das outras) com uma vigilância 

constante, sendo que, a serviço do terror instituído, atuam nos meios de 

comunicação manipulando ou ocultando informações. 

 O autor afirma que o TDE teve sua chance de efetiva concretização 

a partir dos acontecimentos de agosto de 1968, quando, por um motivo 

torpe, é desencadeada uma grande polêmica em virtude de um 

pronunciamento do Deputado Márcio Moreira Alves que, ao ter sua 

punição negada pelo Congresso Nacional, levou à edição do Ato 

Institucional mais duro do regime, o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. 

(CABRERA, 2010, p. 42). 

 Através do AI-5, que dava o exercício de poderes quase absolutos, 

podiam ser suspensos os direitos civis e políticos de qualquer cidadão, que 

passava a ter negado o direito ao habeas corpus e, subordinados os demais 

poderes estatais ao Executivo, sob qualquer pretexto possibilitando o 

Presidente da República fechar os órgãos do Poder Legislativo. 

 Gasparini esclarece que diante da possibilidade de promover a 

repressão ilimitada, em julho de 1969, em São Paulo, com o auxílio 

financeiro de empresários paulistas (GASPARI, 2002, p. 62 apud 
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CABRERA, 2010, p. 43), é criada a Operação Bandeirante (OBAN), que 

ficou conhecida pela forma implacável de atuação na caça aos subversivos, 

sendo responsável pela tortura, morte e desaparecimento de diversos 

militantes. 

Arruda (1997) relata que a ditadura militar ainda sofreu um revés, 

foi quando no dia 17 de dezembro de 1969, faleceu o Marechal Costa e 

Silva, dessa forma os militares colocou na presidência da Revolução, o 

General Emílio Garrastazu Médici, que iniciou seu governo com a 

preocupação de solidificar as bases populares e um programa de 

desenvolvimento aliado ao combate à inflação.  

 Gaspari (2002, p. 15) por seu turno, declara que “os oficiais-

generais que ordenaram, estimularam e defenderam a tortura levaram as 

Forças Armadas brasileiras ao maior desastre de sua história”. A tortura é 

filha do poder, não da malvadeza. Assim argumentou Jean Paul Sartre 

(1958, apud GASPARI, 2002, p. 17): “A tortura não é desumana; é 

simplesmente um crime ignóbil, crapuloso, cometido por homens [...]. O 

desumano não existe, salvo nos pesadelos que o medo engendra”.  

Prossegue esclarecendo que a natureza imoral dos suplícios 

desaparece aos olhos daqueles que os fazem funcionar, confundindo-se 

primeiro com razões de Estado e depois com a qualidade do desempenho 

que dá às investigações. O fenômeno ocorre em dois planos: em um, com a 

narrativa da vítima e com seus sofrimentos; no outro, a do poder, com sua 

rotina e a convicção da infalibilidade do método. Para presidentes, 

ministros, generais e torcionários, o crime não está na tortura, mas na 

conduta do prisioneiro. (GASPARINI, 2002) 

Arendt (1989, p. 341-342) por sua vez esclarece que,  

 

O fanatismo dos movimentos totalitários, ao contrário das 

demais formas de idealismo, desaparece no momento em que 

o movimento deixa em apuros os seus seguidores fanáticos, 

matando neles qualquer resto de convicção que possa ter 

sobrevivido ao colapso do próprio movimento. Mas, dentro da 

estrutura organizacional do movimento, enquanto ele 

permanece inteiro, os membros fanatizados são inatingíveis 

pela experiência e pelo argumento; a identificação com o 
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movimento e o conformismo total parecem ter destruído a 

própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo 

como a tortura ou o medo da morte. (ARENDT, 1989, p. 341-

342). 

 

 Sobre as torturas, Gaspari (2002) revela ainda que o Centro de 

Informações do Exército produziu uma apostila intitulada Interrogatório. 

Suas 49 páginas permitem o exame dessa ambiguidade no seu nível mais 

baixo, o operacional. Ela informava que “a liberdade de atuação dos 

interrogadores deverá estar subordinada ao prescrito em leis e 

regulamentos, e delimitada por diretrizes emanadas das autoridades 

responsáveis pela Segurança Interna”. Se os interrogadores deviam 

respeitar as leis, pouca importância teriam as diretrizes. Salienta, que “a 

ambiguidade obriga o governo a manter ao mesmo tempo uma situação 

mentirosa e um mundo clandestino”. É comum que presidentes ou 

ministros neguem a existência de delitos usualmente praticados em suas 

administrações. Corroborando com a assertiva, o autor mostra um exemplo 

da dissimulação dos hierarcas, num explicação do ex-presidente João 

Baptista Figueiredo, em 1996:  

 

“Se houve a tortura no regime militar, ela foi feita pelo 

pessoal de baixo, por que não acredito que um general fosse 

capaz de uma coisa tão suja, não aceito isso”. Ou ainda nas 

memórias do ministro Jarbas Passarinho: “Praticaram-na 

clandestinamente”. (GASPARI, 2002, p. 21). 

 

 Ele complementa o assunto com o desabafo do ex-tenente do 

Exército Marcelo Paixão de Araújo, que torturou presos de 1968 a 1971 

nos porões do 12º RI, em Belo Horizonte:  

 

“As altas autoridades do país foram as primeiras a tirar o seu 

da reta. [...] Todos os agentes do governo que escreveram 

sobre a época do regime militar foram muito comedidos. 

Farisaicos, até. Não sabiam de nada, eram santos, achavam a 

tortura um absurdo. Quem assinou o AI-5? Não fui eu. Ao 

suspender garantias constitucionais, permitiu-se tudo o que 

aconteceu nos porões” (GASPARI, 2002, p. 21). 

 

 Entre 1972 e 1975, a região do Araguaia, no Bico-do-Papagaio, 

situada entre os estados do Tocantins, Pará e Maranhão, serviu de cenário 
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para o maior conflito armado de que se tem notícia: a Guerrilha do 

Araguaia. Este movimento foi orientado e dirigido pelo Partido Comunista 

do Brasil (PC do B), com inspiração no modelo de guerra popular 

prolongada chinesa. Pouco mais de meia centena de guerrilheiros 

comunistas de diversas partes do país e alguns moradores da região 

resistiram, durante quase três anos, a um desigual contingente de militares 

brasileiros treinados para aniquilar e extinguir todas as formas de 

resistência, e sobrevivência, apresentadas pelos guerrilheiros, sobretudo, no 

período final dos combates. Deste episódio, resultou quase metade dos 

desaparecidos políticos brasileiros. (SOUZA, 2006, p. 7). 

 Souza (2006, p. 33) aduz que a guerrilha eclodiu não por iniciativa 

dos guerrilheiros, como ocorreu na maior parte dos movimentos armados 

que se conhece no Brasil e na América Latina neste período. Este 

movimento teve seu início marcado por um intenso ataque das Forças 

oficiais, que desde o princípio, tiveram a determinação de destrui-los, 

eliminá-los e de apagar da memória local e da história nacional sua 

existência, os combates travados e os excessos aos quais foram submetidos 

os guerrilheiros, camponeses e moradores da região do conflito. 

 Sousa (2006) explica ainda que no documento “O Golpe Militar e 

seus Ensinamentos” Partido deixou transparecer, sua posição e 

determinação para a necessidade da aglutinação de um conjunto de forças 

políticas, ao qual chamou de vanguarda revolucionária: “o movimento 

democrático e antiimperialista somente terá êxito se à sua frente estiver 

uma vanguarda revolucionária que seja a expressão política da classe mais 

avançada da sociedade, o proletariado. Somente conseguirá a vitória se 

adotar uma orientação revolucionária e não reformista”. O texto do 

documento ressalta ainda a questão camponesa como problema chave da 

revolução no Brasil.  

 Studart (2006) por sua vez, conta que tantos os militares quanto o 

PC do B dividem a guerrilha em três campanhas distintas.  
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A primeira, iniciada em abril de 1972, se deu quando as forças 

oficiais – Exército, Marinha e Aeronáutica – promoveram 

manobra de reconhecimento, integrada basicamente por 

conscritos, recrutas de 18 e 19 anos. Houve várias missões de 

reconhecimento, batizadas com nomes de Operação Peixe, 

Ouriço e Olho Vivo. Para os militares, quase tudo deu errado. 

Mobilizaram 170 homens e forma embora em 40 dias. Os 

guerrilheiros comemoraram a vitória. (STUDART, 2006, p. 

40). 

 

 Além disso, ele revela ainda que,  

 

A segunda campanha, a Operação Papagaio, ocorreu entre 

setembro e outubro de 1972m quando o Exército voltou para 

realizar manobra de treinamento em campo de batalha real, 

desta vez com tropas profissionais – uma brigada de 

infantaria, forças especiais da Brigada Pára-quedista, um 

Contingente de Fuzileiros Navais e uma Ala Numerada da 

Força Aérea. Nada menos que 3.260 homens combateram por 

12 dias, todos regularmente fardados, na maior mobilização 

militar do País desde a II Guerra Mundial. (STUDART, 2006, 

p. 41). 

  

Studart (2006) conta que nessas duas campanhas, 17 

guerrilheiros morreram e onze foram presos. Também morreram dois 

militares e três moradores da região, nenhum desses em combate. Dois 

camponeses teriam cometido suicídio na prisão; um terceiro teria sido 

executado pelos guerrilheiros, acusado de colaborar com o governo. 

O autor, em sua obra, “A lei da Selva: imaginário e discurso 

dos militares sobre a guerrilha do Araguaia”, faz um pequeno relato de uma 

execução ocorrida entre os guerrilheiros e o fato de que muitos deles, 

utilizavam codinomes diferentes, para não serem reconhecidos. Certamente 

está aqui, a chave do problema, e do por que muitos dos desaparecidos e 

mortos no Araguaia não tiveram seus corpos revelados ou identificados.  

 Conforme o próprio autor, depois disso, quase nada ficou 

registrado. Sabe-se que houve um período de 11 meses sem baixas entre os 

guerrilheiros, entre novembro de 1972 e outubro de 1973. Os guerrilheiros 

chamam esse período de “trégua”. As Forças Armadas, contudo, usaram o 

tempo para promover operações de reconhecimento e de assistência à 

população. 
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 Conseguiram infiltrar no convívio com os guerrilheiros 35 agentes 

secretos – soldados, cabos e sargentos de carreira, quase todos caboclos, 

cafuzos e mamelucos, gente vinda das camadas populares da sociedade, 

muitos deles conhecedores dos traquejos dos camponeses e moradores da 

floresta. Essa grande ação de espionagem e infiltração foi batizada de 

Operação Sucuri. Além disso, ele conta que a terceira campanha, a 

Operação Marajoara, decidiu o episódio:  

 

A 7 de outubro de 1973, 750 membros das tropas especiais do 

Exército, escalonados em três grupos de 250 homens, 

operando em rodízio, entraram na selva em trajes civis com a 

única missão de extirpar os guerrilheiros, com máximo rigor e 

precisão cirúrgica. Saíram de lá em fins de setembro de 1974, 

com a guerrilha completamente dizimada. Foi nesse período 

de um ano que teriam ocorrido violações sistemáticas dos 

Direitos Humanos e das Convenções de Genebra, com tortura, 

decapitações e execução de prisioneiros. (STUDART, 2006, 

p. 42). 

 

 Gaspari (2002, p. 196) por sua vez revela que, as organizações 

envolvidas na luta armada, com suas teorias de focos, guerrilhas urbanas e 

vanguardas combatentes, entraram em colapso porque tinham a repressão 

atrás e nada pela frente. Até o início do segundo semestre de 1970 

assaltaram cerca de trezentos bancos, carros-fortes e empresas. 

Conseguiram graus variáveis de prosperidade. 

 As “expropriações” renderam-lhes por volta de 1,7 milhão de 

dólares, e a VAR-Palmares ficou milionária com os 2,6 milhões do cofre de 

Adhemar de Barros. Valia-se de conexões externas, ora em Cuba, ora na 

Argélia, e também na China. A ALN mandou a Havana o equivalente a um 

terço de seus quadros. Tiveram o dinheiro, o suporte e o sonho comum do 

foco rural. Informa, ainda, que enquanto chineses e cubanos estabeleceram 

suas bases rurais tomando a terra em combates,  

 

as siglas brasileiras estabeleceram-se no campo pela via 

legítima da propriedade fundiária, comprando fazendas com o 

dinheiro arrecadado nos assaltos. Fora desse padrão, ficaram 

apenas o brizolismo, em Caparaó, e o PC do B, no Araguaia. 

Nele ficaram o MR-8 no Paraná, a VAR no vale do Ribeira, e 

a ALN no sul do Pará, Goiás e Maranhão. Chegou a haver um 

engarrafamento de projetos guerrilheiros na região do Bico do 
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Papagaio, para onde confluíram o PC do B, a ALN e a VAR 

Palmares. Essa coincidência, com todos os tumultos e 

dificuldades que produziu, levou o PC do B a atravessar o rio 

Araguaia, afastando-se da sua margem goiana e do 

entroncamento rodoviário de Imperatriz, no Maranhão. Por 

essa cidade passaram pelo menos quatro organizações com 

seus projetos de foco rural. Com exceção de algo como 

setenta quadros que o PC do B manteve espalhados na região, 

todas as outras bases foram desbaratadas ou neutralizadas pela 

simples chegada das tropas. Entre maio de 1970 e agosto de 

71, sem um tiro, três expedições dissolveram pelo menos seis 

bases da ALN e da VAR, prendendo, por baixo, 39 pessoas. 

(GASPARI, 2002, p. 197).  

 

 Sousa (2006, p. 36), por sua vez, revela que no momento do pós-

golpe, muitos militantes políticos esforçavam-se, cada um à sua maneira, 

mesmo antes da instauração do Ato Institucional nº 5 em 1968, em procurar 

os grupos políticos que ensejavam a resistência através da luta armada.  

 Entretanto Gaspari (2002, p. 197) conta que “seria exagero atribuir 

exclusivamente aos torturadores o fechamento do caminho rural. Pelo medo 

que se espalhou, a tortura seccionou a solidariedade que o radicalismo 

chique do Rio de Janeiro e São Paulo oferecera ao movimento estudantil 

em 1968 e aos primeitos ativistas armados, mas ele é insuficiente para 

explicar por que todo o movimento armada caiu prisioneiro da rotina do 

gato-e-rato”.  

 Em seguida ele revela que,  

O obstáculo que barrou o progresso das organizações armadas 

foi político. A violência do aparelho do Estado pode destroçar 

seus adversários, mas não destroça necessariamente seus 

objetivos. [...].  A “tigrada” brasileira ganhou tanto as batalhas 

do Rio de Janeiro e São Paulo como a guerra. Primeiro, 

porque os trabalhadores não se alistaram na revolução 

popular. Marcelo Ridenti mostrou que mais da metade das 

2592 pessoas com ocupação conhecida processadas 

judicialmente por quaisquer tipos de relação com 

organizações armadas vinham das camadas médias 

intelectualizadas da sociedade. Na ALN, para 237 estudantes, 

professores e cidadãos com diplomas de curso superior, havia 

apenas 68 trabalhadores manuais urbanos. Na VPR havia 

catorze professores para treze trabalhadores manuais urbanos. 

(GASPARI, 2002, p. 197-198).  

 

Gaspari (2002) conclui afirmando que,  
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A luta armada fracassou porque o objetivo final das 

organizações que a promoveram era transformar o Brasil 

numa ditadura, talvez socialista, certamente revolucionária. 

Seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades 

democráticas. Como informou o PCBR: “Ao lutarmos contra 

a ditadura devemos colocar como objetivo a conquista de um 

Governo Popular Revolucionário e não a chamada 

‘redemocratização’”. Documentos de dez organizações 

armadas, coletados por Daniel Aarão Reis Filho e Jair Ferreira 

de Sá, mostram que quatro propunham a substituição da 

ditadura militar por um “governo popular revolucionário” (PC 

do B, Colina, PCBR e ALN). Outras quatro (Ala Vermelha, 

PCR, VAR e Polop) usavam sinônimos ou demarcavam 

etapas para chegar àquilo que, em última instância, seria uma 

ditadura da vanguarda revolucionária. Variavam nas 

proposições intermediárias, mas, no final, de seu projeto 

resultaria um “Cubão”. (GASPARI, 2002, p. 198). 

 

3 GARANTISMO PENAL E NOVO COSNTITUCIONALISMO 

 

 O Garantismo tem suas bases conceituais descritas na obra “Direito 

e Razão – Teoria do Garantismo Penal”, do jurista italiano Luigi Ferrajoli.  

O capítulo 13 da referida obra, inclusive, é totalmente destinado à 

proposição de definições do que vem a ser o Garantismo.  

Inicialmente, para Ferrajoli (2002, p. 684), o Garantismo é “um 

modelo normativo de direito: precisamente, no que diz respeito ao direito 

penal, o modelo de “estrita legalidade”. Nesse contexto, o Princípio de 

Legalidade é a base do Estado de Direito, caracterizando-se, no plano 

jurídico, como o conjunto de normas impostas pelo Estado, com vistas à 

garantia dos cidadãos. Em um segundo significado (FERRAJOLI, 2002, p. 

684-685), o Garantismo é tido como “uma teoria jurídica da “validade” e 

da “efetividade” como categorias distintas não só entre si, também pela 

“existência” ou “vigor” das normas.” 

A validade e a efetividade são, portanto, categorias diferentes, que 

separam consequentemente, o ‘ser’ e o ‘dever-ser’ no direito, despontando, 

a partir daí, divergências existentes entre os modelos normativos e as 

práticas operacionais. 

Trata-se, portanto, de uma ‘teoria de divergência’.  Nesta 

perspectiva, o Garantismo requer um comportamento constantemente 
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crítico e respaldado na dúvida quanto à validade das leis e sua eficácia. Por 

fim, em um terceiro significado (2002, p.685), o Garantismo é uma 

“filosofia política que requer do direito e do Estado o ônus da justificação 

externa com base nos bens e nos interesses dos qual a tutela ou a garantia 

constituem a finalidade.”.   

Tal conceito é caracterizado pela separação que faz entre direito e 

moral, entre validade e justiça, entre ponto de vista externo e interno, 

destacando-se, inclusive, a importância do ponto de vista externo, 

representado por valores extrajurídicos que fazem despontar a necessidade 

de atendimento aos interesses e necessidades naturais do indivíduo, a serem 

satisfeitos pelas instituições ‘artificiais’, jurídicas e políticas.  

Tais conceitos de Garantismo, apresentados por Luigi Ferrajoli, não 

se excluem, mas sim se complementam, levantando, cada um deles, 

questões relevantes para a definição mais precisa da Teoria Garantista. 

A confirmação política de enfrentamento das barbáries cometidas 

pelos regimes autoritários, aliado a adoção da democracia, representou um 

forte movimento de consolidação de textos constitucionais com um caráter 

de rigidez mais acentuado, em nome da efetivação da ideologia política.   

Nesse ponto é que Ferrajoli afirma que as Constituições através da 

constitucionalização rígida dos direitos fundamentais, não podem sofrer 

alterações nesses direitos mesmo em uma convenção majoritária. 

A natural rigidez dos direitos fundamentais e, portanto, das normas 

constitucionais correspondentes precisamente porque são direitos de todos 

e de cada um, não podem ser suprimidos nem reduzidos pela maioria.  

Para Ferrajoli, que propõe uma definição estrutural, os direitos 

fundamentais, ainda estando estipulados positivamente sancionados pela lei 

e constituições nas atuais democracias, prescinde da circunstância de fato 

de que tais direitos se encontrem formulados em cartas constitucionais ou 

leis fundamentais. Assim, os direitos fundamentais devem está 

posicionados em textos constitucionais, dotadas de supremacia, para 

imposição em face do poder estatal.  
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A expressão “direitos humanos” é concebida na forma mais 

abrangente possível do seu significado: um ideal (ou dever ser) que nos 

orienta na busca da vida, da paz, da justiça e a realização do ser humano. 

Diz-se de “uma via, um método a ser desenvolvido por toda a humanidade 

em direção à realização da dignidade humana, fim de todos os governos e 

povos”. (JAYME, 2005, p.1) 

A expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de 

mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são 

considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue 

existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. 

Todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, as 

condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, como 

também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a vida em 

sociedade pode proporcionar. Para entendermos com facilidade o que 

significam direitos humanos, basta dizer que tais direitos correspondem a 

necessidades essenciais da pessoa humana. Trata-se daquelas necessidades 

que são iguais para todos os seres humanos e que devem ser atendidas para 

que a pessoa possa viver com a dignidade que deve ser assegurada a todas 

as pessoas. 

Assim, por exemplo, a vida é um direito humano fundamental, 

porque se ela a pessoa não existe. Então a preservação da vida é uma 

necessidade de todas as pessoas humanas. Outras necessidades são também 

fundamentais, como a alimentação, a saúde, a moradia, a educação, e tantas 

outras coisas. (DALLARI, 1998, p. 7) 

Destarte, os direitos humanos podem ser definidos como um 

conjunto de direitos básicos e necessários para o desenvolvimento do ser 

humano, isto é, de uma vida digna com base na liberdade. Identificam-se, 

assim, os direitos humanos com: a plenitude do direito à vida, sob o aspecto 

físico e moral; daí, consagrarem a dignidade da pessoa humana como seu 

fim. 
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A idéia de direitos humanos, como realização da dignidade 

humana, deve ser compreendida de forma dinâmica, por representarem 

eles, os direitos humanos, patamares mínimos para uma existência digna. 

Todavia, os valores neles consagrados, tais como liberdade, igualdade, 

democracia, bem-estar, felicidade, são cláusulas abertas e, portanto, 

inexauríveis. Assim, respeitar os direitos humanos significa conferir 

condições mínimas, necessárias para o indivíduo desenvolver seus 

potenciais com o máximo de liberdade possível. (JAYME, 2005, p. 2) 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, apresenta um 

caráter específico e especial, que os distingue do Direito Internacional 

público em geral. 

Enquanto este busca tradicionalmente disciplinares relações de 

reciprocidade e equilíbrio entre Estados, por meio de negociações e 

concessões recíprocas que visam aos interesses dos próprios Estados 

pactuantes, o Direito Internacional dos Direitos Humanos objetiva garantir 

o exercício dos direitos da pessoa humana. Contudo, privilegia-se uma 

análise interdisciplinar, já que se localiza justamente na interação entre o 

Direito Constitucional e o Direito Internacional dos Direito Humanos. 

A interdisciplinaridade aponta para uma resultante: o chamado 

Direito Constitucional Internacional, integração que assume um caráter 

especial quando esses dois campos buscam resguardar um mesmo valor, o 

valor da primazia da pessoa humana. (PIOVESAN, 2010, p. 15-17) 

As primeiras manifestações de direitos humanos se remontam ao 

ideal de homem abstrato do jusnaturalismo antigo. Sabe-se que, somente, a 

partir do século XIII consideram-se formuladas as bases para uma doutrina 

posterior acerca dos direitos naturais. 

Ora, como bem ensina Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 36), a 

consideração de que a denominação “direitos humanos” pode ser 

equiparada aos “direitos naturais” não nos parece correta, uma vez que a 

própria positivação em normas de direito internacional já revela, de forma 
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incontestável, a dimensão histórica e relativa dos direitos humanos, que 

assim se desprenderam, ao menos em parte da idéia de um direito natural.  

Todavia, não devemos esquecer que, na sua vertente histórica, os 

direitos humanos (internacionais) e fundamentais (constitucionais) radicam 

no reconhecimento, pelo direito positivo, de uma série de direitos naturais 

do homem, que, neste sentido, assumem uma dimensão pré-estatal e, para 

alguns, até mesmo supra-estatal. Cuida-se, assim, dos direitos humanos, 

considerados como tais aqueles outorgados a todos os homens pela sua 

mera condição humana, mas, neste caso, de direitos não-positivados.  

Cumpre assim traçar uma distinção, ainda que de cunho didático, 

entre as expressões: “direitos do homem” (no sentido de direitos naturais 

não, ou ainda não positivados), “direitos humanos” (positivados na esfera 

do direito internacional) e “direitos fundamentais” (reconhecidos ou 

outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado).  

Foi, contudo, por meio da passagem do feudalismo para o 

capitalismo que se possibilitou a defesa de um ideal de homem fraterno e 

livre que acelerou o anseio por uma sociedade justa. Contudo, por meio dos 

conhecidos princípios: “liberdade”, “igualdade” e “fraternidade” criaram-se 

a base para uma formação econômica e social democrática. 

Consequentemente viram-se na dignidade e na liberdade do ser 

humano as premissas para a realização do direito e da democracia. 

As lutas de classe aceleraram as mudanças no campo do Direito 

Internacional, surgindo, assim, a “Declaração de Virgínia”, de 12 de junho 

de 1776, a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” da 

Assembléia Nacional francesa, de 1789. Desta forma, criaram-se as 

condições para declarações do século XVIII, que acentuaram o confronto 

sociopolítico. A reafirmação internacional dos direitos humanos deu-se, 

pela transformação e reformulação dos direitos fundamentais. Daí a 

conhecida “geração de direitos” tratada sucessivamente pela doutrina 

nacional e estrangeira. 
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Assim, por exemplo, falou-se em uma primeira geração dos 

direitos humanos que abrange os direitos á liberdade e a autonomia do 

indivíduo, direitos que teriam como gênese as revoluções liberais do século 

XVIII (na Europa e Estados Unidos). Os direitos da Declaração de Virgínia 

e da Declaração francesa de 1889 são, nesse sentido, direitos de primeira 

geração, fundamentados no contratualismo de inspiração individualista. 

São vistos como direitos inerentes ao indivíduo, uma vez que precedem o 

contrato social. 

Uma segunda geração exigiria do Estado um papel ativo para a 

realização dos direitos de primeira geração. Tais direitos, também 

elencados na Constituição mexicana de 1917, na Constituição alemã de 

Weimar de 1919 e, no Direito Internacional, o Tratado de Versailles, 

possibilitaram a Organização Internacional do Trabalho, por meio da qual 

se reconheceram importantes direitos dos trabalhadores. 

Diz-se que os direitos de segunda geração se configuram a partir 

da complementação histórica dos direitos individuais, pelas reivindicações 

dos despossuídos, as exigências para participar do bem-estar social, sendo o 

fundamento dos direitos do indivíduo em relação ao coletivo (direito ao 

trabalho, à saúde, à educação etc.). Como é claro, o reconhecimento destes 

direitos depende da posição que adote o estado, principalmente, com os 

serviços públicos. 

Já os direitos de terceira geração incluiriam, posteriormente, o 

direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito à autodeterminação e, 

em especial, o direito a um meio-ambiente equilibrado. São os direitos de 

titularidade coletiva, tais como: o direito à autodeterminação dos povos e 

outros direitos, derivados das relações internacionais, são conseqüências de 

conflitos nascidos das relações entre as comunidades e, também, resultado 

de toda geração que aqui se explica. 

Hoje, por exemplo, num nível mais geral, pensa-se nos direitos 

mais universais da humanidade, considerando-os, também, como direitos 

humanos: 
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a) o direito a um meio ambiente, pelo qual toda pessoa tem 

necessidade de viver num meio sadio e a contar com os serviços públicos 

básicos; 

b) o direito à educação, como direito à capacitação de todas 

as pessoas, para participar efetivamente de uma sociedade democrática, 

favorecendo a tolerância, a amizade entre todas as nações e todos os grupos 

sociais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em favor da 

manutenção da paz; 

c) o direito à saúde, como gozo do mais alto nível de bem-

estar físico, mental e social; 

d) o direito aos benefícios da cultura, do progresso científico 

e tecnológico, da proteção dos interesses morais e materiais que a eles 

correspondam, em virtude de produções científicas, literárias e artísticas; 

e) o direito à constituição e proteção da família, como 

elemento fundamental da sociedade; 

f) o direito à proteção das crianças, pelo qual toda criança 

tem o direito de crescer no amparo da família, da sociedade e do Estado; 

g) o direito à proteção dos idosos e dos “deficientes”; 

h) o direito à integração econômica dos Estados, segundo as 

áreas e regiões geográficas e afins. 

 

Todavia, outros novos direitos são elencados dentro do conjunto 

de direitos humanos, a saber, o direito ao desenvolvimento, reivindicado 

pelos países subdesenvolvidos nas negociações, o direito à paz, pleiteado 

nas discussões sobre desarmamento; o direito ao meio ambiente argüido no 

debate ecológico; e o reconhecimento dos fundos oceânicos como 

patrimônio comum da humanidade, a ser administrado por uma autoridade 

internacional e em benefício da humanidade em geral. (LAFER, 1991, p. 

131) 

A passagem do Estado Liberal para o Estado de Bem-estar social 

estimulou o surgimento de um pensamento, isto é, de uma nova 
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interpretação dos direitos sociais, ora expressos na forma de direitos 

fundamentais ou de direitos humanos. Devido a tal equiparação os 

construtos “direitos fundamentais” e “direitos humanos” foram 

considerados e usados, indistintamente, como construções lingüísticas 

idênticas ou similares nos diferentes discursos políticos e obras científicas e 

doutrinárias. 

Contudo, faz-se mister distinguir ambas as denominações e, neste 

sentido, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 33-34), destaca que vale a opção 

pela denominação “direitos fundamentais”, o que, no entanto, não torna 

dispensável uma justificação, ainda que sumária, deste ponto de vista, no 

mínimo pela circunstância de que, tanto na doutrina, quanto no direito 

positivo (constitucional ou internacional), são largamente utilizadas (e até 

com maior intensidade), outras expressões, tais como “direito do homem”, 

“direitos subjetivos públicos”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, 

“liberdades fundamentais”, “direitos humanos fundamentais”, apenas para 

referir algumas das mais importantes. 

A exemplo do que acorre em outros textos constitucionais, 

continua o citado autor, há que reconhecer que também a Constituição de 

1988, em que pesem os avanços alcançados, continua a se caracterizar por 

uma diversidade semântica ao se referir aos direitos fundamentais. Assim, 

por exemplo, usam-se na Constituição expressões como: a) direitos 

humanos (art. 4º, inc. 11); b) direitos e garantias fundamentais (epígrafe do 

Título II, e art. 5º); c) direitos e liberdades constitucionais (art. 5, inc. LXX) 

e d) direitos e garantias individuais (art. 60).   

Certamente, a constatação de que os direitos fundamentais 

revelam uma dupla perspectiva, na medida em que podem, em princípio, 

ser considerados tanto como direitos subjetivos individuais, quanto 

elementos objetivos fundamentais da comunidade, constitui, sem sobra de 

dúvidas, uma das mais relevantes formulações do direito constitucional 

contemporâneo, de modo especial no âmbito da dogmática dos direitos 

fundamentais. 
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Trata-se de uma importante função atribuída aos direito 

fundamentais e desenvolvida com base na existência de um dever geral de 

efetivação atribuído ao Estado, por sua vez agregado à perspectiva objetiva 

dos direitos fundamentais, diz com o reconhecimento de deveres de 

proteção do Estado, no sentido de que a este incumbe zelar, inclusive 

preventivamente, pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos 

no somente contra os poderes públicos, mas também contra agressões 

provindas de particulares e até mesmo de outros Estados.  

Esta incumbência, por sua vez, desemboca na obrigação de o 

Estado adotar medidas positivas da mais diversa natureza (por exemplo, 

por meio de proibições, autorizações, medidas legislativas de natureza 

penal etc.), com o objetivo de proteger de forma efetiva o exercício dos 

direitos fundamentais. (SARLET, 2007, p. 174-175). 

Desta forma, pese sejam ambas as denominações “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais” comumente utilizadas como 

sinônimas, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente 

para a distinção é de que a denominação “direitos fundamentais” se aplica 

para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera 

do direito constitucional positivo de determinado Estado (SARLET, 2007, 

p. 35-36). 

A necessidade da exigência dos direitos fundamentais e humanos 

se reafirma, pois eles independem de da positivação normativa, eles 

existem independentemente de sua positivação em leis e tratados e alberga 

o direito a vida: à sobrevivência. Vê-se, aí, incluído o conceito de cidadania 

e democracia como formando os alicerces de tais direitos.  

 

4 O REFLEXO NOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: DIREITO E 

VULNERABILIDADES SOCIAIS: O DIREITO PENAL 

CONSTITUCIONAL E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Recordemos, portanto, que o Estado absolutista, personificado na 

figura do monarca, consubstanciava-se numa forma centralizadora de 
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exercício de poder, sem reconhecimento de qualquer outra autoridade. 

Havia, sem dúvida alguma, monopólio de poder político amparado pelo uso 

da força, sem que se admitisse nenhuma espécie de justiça privada ou 

participação no poder. 

Baseado na tese da origem divina, o poder monárquico não se 

submetia a ninguém, já que o rei representava Deus na Terra. No plano 

jurídico, cabia a ele a produção de todo o arcabouço de normas que 

legitimavam sua atuação. 

Nos dias de hoje, tal ideia pode parecer completamente fora de 

propósito, mas, à época, foi considerada um avanço. Basta lembrarmos que 

o Estado absoluto suplantou o Estado feudal, gerando uma unidade até 

então inexistente. Sua função histórica, pois, foi a de revitalizar a unidade 

da sociedade, abandonando o sistema de privilégios em que viviam os 

senhores feudais. Surge, de certo modo, uma coesão nacional com uma 

relativa igualdade. 

É nesse contexto que se insere a análise dos mais diversos modos 

de violações protagonizadas pelo Estado - ainda que sem o emprego de 

violência física, posto que aqui não fosse estabelecido este propósito para a 

presente reflexão, mas, àquela que se realizada pelo ente estatal de modo 

velado ou na forma dissimulada que a autoridade autoritária investe contra 

o indivíduo, sujeito de direitos e que não mais é um mero objeto da 

investigação, como dantes eram as normas processuais penais anteriores à 

constituição federal de 1988 eram interpretadas, ou seja, como instrumento 

à serviço do estado. 

Viabilizou mais segurança ao indivíduo contra o arbítrio estatal de 

passado absolutista tirânico incorporando os direitos fundamentais no ponto 

mais alto do ordenamento jurídico dos países regidos pelo direito e pela 

democracia. Todavia, há que se fazer uma ponderação para exigir a efetiva 

aplicação desses sublimes direitos já positivados em nossa constituição 

federal, recebe o devido e merecido respeito às regras de interpretação na 



- 433 - |   Direito em Perspectivas 

 

categoria normativa correspondente aos princípios de ordem constitucional 

nela inseridos. 

Nesse caso, tomando por empréstimo as lições hermenêuticas de 

Paulo Bonavides, sobre como devem ser interpretados os direitos 

individuais: a hermenêutica dos direitos fundamentais requer vias de 

investigação que transcendem os caminhos abertos pelo emprego dos 

métodos interpretativos da escola clássica de Savigny. 

Isso deriva da peculiaridade mesma imanente à estrutura 

normativa desses direitos fundamentais, que exigem, segundo Koch, 

decisões de prioridade ou primazia, tais como entre sua pretensão de tutela 

(Schutzanspruch) e as interferências legislativas ou entre direitos 

fundamentais conflitantes, isto é, posições constitucionais cuja harmonia 

deve ser levada a cabo por via do legislado. (BONAVIDES, 1999, p. 545). 

Colocando neste plano de necessidade discursiva é que temos as 

condições de estabelecer os critérios para afirmar que tanto os 

procedimentos investigativos de um crime como o processamento deste em 

juízo, se dão com violação a direitos fundamentais de primeira geração e 

que, pelo tempo e distância em que já o foram reconhecidos e consagrados 

na dinâmica em que o mundo gira, parece que o retorno à discussão não 

faria muito sentido, entretanto, faz. 

É fato sabido que os sistemas constitucionais contemporâneos, que 

incluem o modelo brasileiro, devem ser interpretados a partir de uma ideia 

de sistema hierarquicamente organizado, dedutivamente, de cima para 

baixo, tendo a Constituição como seu órgão diretor, sendo a visão sistêmica 

uma construção científica responsável pela boa e correta interpretação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em resposta a democracia da maioria dominante e ainda presente 

nos dias atuais como forma de legitimação dos Estados Constitucionais, 

detendo a característica de soberania popular, representada pelos interesses 
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da maioria, não se mostrou suficientemente capaz de resolver os problemas 

por eles mesmos criados. Esse problema impulsionou a reflexão de outra 

fonte de legitimação.  

Essa outra forma de legitimação para a tomada de decisões, 

fundamentada em um conjunto de limites impostos pela constituição a todo 

o poder, é que Ferrajoli chamou de democracia constitucional. O sistema de 

garantias concebe a democracia como sistema frágil e complexo, pautado 

na separação e equilíbrio entre os poderes, bem como de garantias dos 

direitos fundamentais, através de técnicas de controle e de reparação contra 

suas violações.  

A mudança do paradigma da democracia da maioria para uma 

democracia constitucional ocorreu justamente com a verificação de como o 

direito foi utilizado durante a ditadura militar brasileira sendo impulsionada 

pela força da maioria, única fonte de legitimação do poder. Por conta disso 

é que o ponto de partida da democracia constitucional consiste no fator de 

legitimação do poder não poderá residir somente no caráter popular, sob 

pena de violação aos direitos fundamentais. 

O estabelecimento do elo entre a regra da maioria e o Estado como 

forma de verificação da legitimidade na tomada de decisões. Por conta 

disso é que na democracia constitucional além da dimensão formal da 

democracia, existe a sua dimensão substancial. A dimensão substancial da 

democracia constitucional representa o conteúdo das decisões, 

fundamentada na garantia e nos métodos de proteção dos direitos 

fundamentais.   

A preocupação reside não somente em estabelecer previamente as 

regras do jogo, ou seja, não basta entender a democracia como sendo o 

respeito às regras do jogo, mas sim discutir, também, o caráter substancial 

dessas regras na formação das decisões. O objetivo precípuo da democracia 

constitucional é encontrar sustentáculo em um modelo de garantias, limites 

e vínculos aos poderes da maioria por obra das Constituições Nacionais, 

sempre com a função de proteger os direitos fundamentais. 
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Assim o objetivo da democracia constitucional ou funcional é a de 

impor, através das constituições, um sistema de garantias dos direitos 

fundamentais contra qualquer ato de poder que venha a limitar ou suprimir 

tais direitos, mesmo sob a “legitimação” dos interesses da maioria. Por esse 

motivo é indispensável situar os contornos dos direitos fundamentais.   

A força contra-majoritária dos direitos fundamentais, representado 

pelo conjunto de garantias asseguradas universalmente e igualitariamente 

aos indivíduos, constitui na declaração da exclusiva tutela dos frágeis.  A 

noção de proteção integral mediante os direitos fundamentais efetiva-se 

sempre que exista uma relação de desequilíbrio entre detentor do poder e o 

individuo. 

A consagração dos direitos fundamentais foi uma importante 

conquista das sociedades pós-guerra, pois iniciou um processo gradual de 

consolidação da democracia. A ausência de legitimidade democrática no 

exercício do poder representou uma marca dos Estados autoritários, muito 

embora repousassem em grande apelo popular. A democracia 

constitucional, via do novo constitucionalismo, tenta maximizar as 

garantias constitucionais sempre que for necessário à proteção dos direitos 

fundamentais ou da própria democracia.   
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RESUMO O processo penal é um caminho para se alcançar o provimento 

jurisdicional e, se for o caso, a sanção penal, legitimando o exercício do 

poder punitivo. Assim, este ramo do Direito é necessário para a efetivação 

da pena, pois não existe delito sem pena, nem pena sem delito e processo. 

No entanto, dentre as várias garantias que o processo penal exige, o direito 
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de ser julgado em um prazo razoável está entre suas principais funções, na 

medida em que o tempo tanto cria como extermina um direito. Neste 

trabalho, a duração razoável do processo penal, que se encerra na aplicação 

da sanção penal, não pode superar limites nem tampouco atropelar 

garantias fundamentais, mas deve ser exercido para que o réu não seja 

agravado com todo o conjunto de penas implícitas, apossando o Estado do 

tempo de forma dolorosa e irreversível. O direito de ser julgado em um 

prazo razoável busca evitar a continuidade da perseguição estatal que 

estigmatiza e aflige o réu. Neste aspecto, busca-se, quando injustificado a 

demora judicial, a possibilidade da aplicação da atenuante inominada para 

uma compensação penal. 

PALAVRAS-CHAVE: processo penal, duração razoável do processo, 

atenuante inominada 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho visa analisar, sob a perspectiva garantista do 

processo penal, a duração razoável do processo e a influência do tempo no 

pronunciamento jurisdicional. Ser julgado por um tempo razoável é 

garantia de todo cidadão que se vê perseguido pelo suposto cometimento de 

uma infração penal mas também é um dever do Estado promover a tutela 

jurisdicional num tempo adequado. 

 Um processo célere e justo proporciona segurança jurídica para o 

réu, que se vê protegido de uma perseguição longa e angustiante, além de 

promover uma das finalidades da sanção penal, que é dar uma resposta para 

a vítima e para a sociedade da reafirmação do Direito Penal. 

 Sob a ótica do réu, sem ter prejudicado o contraditório e a ampla 

defesa, os danos causados ao suposto infrator por uma ação penal já são 

consideráveis, seja do ponto de vista jurídico, moral, financeiro e, 

especialmente, social. Assim, não há dúvidas que o processo penal deve 

prezar pela celeridade, já que um processo rápido pode afastar as incertezas 

e angústias sofridas pela espera injustificada da tutela jurisdicional, 

amenizando os dados supramencionados. 

 Ainda assim, tais danos são irreparáveis e podem ainda acarretar na 

fragilização de outras garantias do réu no processo penal, como a isonomia 
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e a paridade de armas, a presunção de inocência e o contraditório e a ampla 

defesa, já que a demora judicial acentua a certeza social de que ele é 

culpado. 

 Diante disso, procura-se destacar a possibilidade de uma solução 

compensatória pela demora judicial injustificada, possibilitando ao 

magistrado o reconhecimento da atenuante inominada para a redução da 

pena diante dos irreparáveis prejuízos gerados pela irrazoabilidade do 

tempo da perseguição penal. 

 No primeiro capítulo, tratará da função garantidora do processo 

penal, desenvolvendo os axiomas garantistas da perseguição estatal de 

forma que preserva os direitos fundamentais do réu. No segundo capítulo, o 

presente trabalho abordará o princípio constitucional da duração razoável 

do processo, sob uma visão geral, determinando sua finalidade e 

fundamento. 

 No terceiro capítulo, será analisada a obediência deste princípio na 

seara do processo penal e quais as consequências advindas da sua demora 

injustificada, especialmente quanto à afronta indireta a outras garantias. Por 

fim, no último capítulo, demonstrará que diante dos vários danos causados 

pela demora judicial, não haveria impedimento para a aplicação da 

atenuante inominada para redução da pena nesses casos.  

  

1 DA FUNÇÃO GARANTIDORA DO PROCESSO PENAL 

 

O processo penal hodierno é reflexo das evoluções sociais e 

jurídicas pelas quais a sociedade passou. Neste sentido, observa-se a 

insurgência dos direitos e garantias fundamentais, com raízes no 

Iluminismo do século XVIII e a posterior produção jurídica, filosófica e 

social que dele decorreu. 

Observa-se historicamente a antítese entre liberdade do indivíduo e 

poder punitivo estatal como gerador de discordâncias e conflitos. A 

oposição dos dois conceitos deu ensejo à Revolução Francesa, e os ideais 
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iluministas do século XVIII influenciaram a defesa da liberalidade. 

No século XX, Luigi Ferrajoli (2002) idealizou o garantismo penal, 

que é modelo de direito que preconiza o exercício do poder institucional de 

forma a respeitar todos os direitos do réu, observando a legalidade, 

repudiando extremismos de qualquer natureza. 

Outrossim, defende a mínima intervenção do poder estatal, 

ressaltando a agressividade da potência detida pelo Estado e por isso 

prezando pelo seu uso mínimo e necessário, como ultima ratio que é o 

direito penal. 

No campo processual, o processo penal condiciona o exercício do 

poder punitivo à estrita observância de uma série de regras que compõe o 

devido processo legal (LOPES JR., 2019). 

Para a efetivação deste ideário, o autor francês propõe técnicas de 

minimização do poder institucionalizado, valendo-se para tanto de dez 

axiomas, que tangem garantias do indivíduo em face de pena, ao delito e ao 

processo (FERRAJOLI, 2002). 

É nesse cenário que o processo penal, como ritual necessário para a 

pretensão punitiva, surge como função garantidora daquele que infringiu a 

norma de direito material, já que é esse caminho necessário para a pena que 

se fixa os limites do poder punitivo do Estado. 

Dentre os princípios garantistas desenvolvidos pelo movimento do 

garantismo penal, a Nulla culpa dine judicio, que evidencia a garantia de se 

estabelecer a culpa do indivíduo somente após a observância dos ritos 

processuais trazidos pelo ordenamento jurídico, respeitados o contraditório 

e a ampla defesa, é aquele que fundamenta o presente estudo. 

Já o princípio da Nulla judicium sine accustone estabelece que não 

haja processo sem acusação, fixando aqui a real necessidade da separação 

ente o juiz e a acusação, exigindo que a tarefa de acusar esteja estritamente 

ligado ao órgão acusador, devendo o magistrado se pautar pelo produzido 

em contraditório pela acusação e defesa para exercer um julgamento justo e 

imparcial. 
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Em um Estado Democrático de Direito é inconcebível que o juiz 

inquira e julgue o réu, já que a imparcialidade deste julgamento é 

imprescindível à legitimidade do processo e ao respeito ao jurisdicionado. 

A clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, mantendo o 

juiz como um terceiro imparcial, atrai outras garantias ao réu, como a 

iniciativa probatória como dever das partes, um tratamento paritário na 

produção dessas provas sem uma tarifação maior ou menor para a parte, 

dentre outras. 

Neste sentido, Aury Lopes Júnior (2019) ensina que: 

 

A imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e 

sacrificada no sistema inquisitório, de modo que somente 

haverá condições de possibilidade da imparcialidade quando 

existir, além da separação inicial das funções de acusar e 

julgar, um afastamento do juiz da atividade 

investigatória/instrutória (LOPES JR., 2019, p. 111) 

 

 É nesse campo de garantias que tais características se prendem ao 

devido processo legal, como lastro fundamental para a essência do processo 

como garantidor da aplicação da pena. 

 O Devido Processo Legal trata-se da garantia do jurisdicionado ser 

processado e julgado segundo ritos predeterminados que contemplam a 

garantia do contraditório e ao direito de defesa, determinação que corrobora 

para a própria legitimidade do jus puniendi,  vez que o processo constitui 

procedimento devidamente regulamentado, instituído de forma que o 

acusado possa se defender, afastando assim a visão de Estado arbitrário e 

injusto (FILHO, 1989). 

 Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2016), citando o 

mestre Aury Lopes Jr., assim traduzem a função do processo penal: 

 

Não se pode descurar que o processo penal é também 

ferramenta de verbalização da Constituição Federal, sendo 

instrumento de contenção do abuso estatal. Assinala Aury 

Lopes Jr. que o processo, “como instrumento para a realização 

do Direito Penal, deve realizar sua dupla função: de um lado, 

tornar viável a aplicação da pena, e, de outro, servir como 

efetivo instrumento de garantia dos direitos e liberdades 

individuais”, de forma a assegurar os indivíduos dos excessos 

do Estado. Por isso, “o processo penal deve servir como 
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instrumento de limitação da atividade estatal, estruturando-se 

de modo a garantir plena efetividade aos direitos individuais 

constitucionalmente previstos. O processo não se impõe, e 

pronto. É necessário que venha a legitimar-se, e isso só é 

possível quando ele se apresenta também como garantia de 

respeito aos preceitos primários fundamentais estabelecidos na 

Carta Magna, notadamente no seu art. 5º. É o processo que 

tem que se adequar às exigências constitucionais, e não o 

inverso. Não se tem como exigir do processo que ele forneça 

resultados adequados, céleres, seguros, se não há estrutura 

para que se desenvolva a reflexão e maturação necessária 

sobre os fatos (TÁVORA; ALENCAR, 2016, p. 77). 

 

 A Magna Carta consagrou o devido processo legal e o contraditório, 

pilares constitucionais para um pronunciamento jurisdicional, positivando-

o em seu artigo 5º, inciso LIV e LV que "ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal" e que "aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes". 

 Assegura, ainda, o artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal 

que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória". Aqui, é onde se insere a necessidade de um 

devido processo legal célere para a efetiva aplicação deste princípio, já que 

a duração razoável do processo é que o torna mais ou menos efetivo. 

 Isto porque o referido princípio trata-se de um dever de tratamento 

(LOPES JR., 2019), isto é, o réu deve ser tratado como inocente, devendo o 

juiz determinar que a carga probatória seja inteiramente do acusador e que 

na dúvida, conduza sua decisão à absolvição. Além dessa dimensão interna, 

o consagrado princípio exige uma proteção quanto à estigmatização do réu 

perante a sociedade, que deve tratá-lo como inocente até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

 No entanto, sem um devido processo legal célere há um 

esvaziamento da tutela da inocência no processo penal, além da ruptura 

com outras garantias, uma vez que célere poupará o réu – e a sociedade - do 

cruel tormento da incerteza (BECCARIA, 1971), principalmente quando se 

submete à prisão cautelar, fazendo com que a estigmatização do réu como 
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sempre culpado perca força pela resposta jurisdicional rápida. 

 Assim, a aplicação das regras com o total respeito às garantias do 

jurisdicionado promove a legitimidade do pronunciamento jurisdicional 

conforme os axiomas garantistas trazidos pela nossa Constituição, ao passo 

que rejeita tanto os extremismos da arbitrariedade institucional quanto os 

da impunidade anárquica (FERRAJOLI, 2002), além de fragilizar as 

garantias do réu perante nosso ordenamento processual penal. 

 

2 O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

COMO GARANTIA FUNDAMENTAL 

 

 A evolução histórica dos direitos fundamentais não ocorreu de 

modo acelerado, longe disso, aconteceu progressivamente, sendo resultado 

de diversas transformações ocorridas ao longo da história. Dessa maneira, 

tais direitos não foram reconhecidos todos de uma vez, mas sim de forma 

gradual, conforme a própria experiência da vida humana em sociedade. 

 Encontramos em várias vertentes a disposição da origem das 

garantias do cidadão que o Estado trás, algumas defendendo o decorrer de 

tradições arraigadas nas diversas legislações, outros nas principais 

correntes de pensamentos filosóficos.  

  Para que essas garantias fossem positivadas no ordenamento 

jurídico, temos a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a 

que rege todo o ordenamento jurídico, sendo considerada a lei máxima e 

obrigatória entre todos os cidadãos. Dele decorre o marco na efetivação dos 

direitos fundamentais do cidadão, por garantir liberdades civis e os deveres 

do Estado, além de ser considerada uma das mais avançadas do mundo, 

fazendo parte desta seara encontram-se também os tratados internacionais 

em que o Brasil faz parte, como forma de legitimar ainda mais esses 

direitos. 

 Desse modo, todo cidadão faz jus a tais garantias elencadas no texto 

da lei, sendo uma resposta social a fim de que os anseios da sociedade 

sejam atendidos e garantidos de forma justa e legítima.  
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 Diante dessa função garantidora que a Constituição aborda um 

princípio fundamental introduzido no ordenamento jurídico Brasileiro, 

disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII” a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação” como garantia que visa 

assegurar a duração razoável do processo ao réu. 

 Nosso ordenamento jurídico não fixou prazo máximo para a 

duração dos processos. A duração, então, parte de uma construção 

jurisprudencial e doutrinária baseada na garantia constitucional acima 

delineada. 

 Pode-se assim dizer, que a duração razoável do processo norteia-se 

pelos princípios básicos como um meio necessário para que se possam 

efetivar as garantias do acusado no Estado Democrático de Direito, aliado 

aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que 

se fazem essenciais para a validade de um processo. 

 A obediência aos mencionados princípios basilares permitem a 

segurança jurídica de que o processo será julgado de acordo com as leis, 

normas, princípios, servindo de fundamento para uma decisão válida e 

justa. 

 Neste sentido, Casagrande (2007, p.87) discorre que: 

 

A efetividade diz respeito ao direito, o que significa dizer que 

ele é que deve ser efetivado a partir de sua concretização 

(fruição) resultante da aplicação dos conteúdos previstos e 

tutelados pela lei. A efetividade do processo também 

representa a efetividade do direito na medida em que o 

processo “é, hoje, a própria lei atuando, pelos seus critérios”. 

Tais critérios dizem respeito aos conteúdos da ampla defesa, 

contraditório, isonomia, atuação do advogado, gratuidade 

postulatória e duração razoável do processo, caracterizadores 

do devido processo constitucional, que a seu turno deve reger 

os procedimentos estruturados normativamente no 

ordenamento jurídico, caracterizadores do devido processo 

legal. 

 

 Diante dessa proteção ao direito fundamental à duração razoável do 

processo, sujeitam-se de medidas judiciais a garantir seu cumprimento 
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prestado pelo Estado, como forma de alcançar os objetivos necessários 

garantindo a concretização dos direitos que lhe são assegurados. 

  Porém, o tempo de duração do processo estabelecido em lei está 

muito longe de ser atendido, pois há diversos fatores que dificultam o 

bom andamento processual e para que essa garantia seja colocada em 

prática precisamos de uma estruturação no Poder judiciário, adquirindo 

equipamentos e contratando mais pessoas para que se concretize de fato 

este princípio, pois a lentidão no processo causa grandes prejuízos ao réu, 

uma vez que, com essa demora fica a mercê da sociedade sujeitando-se a 

um julgamento muitas vezes injusto. 

 Como salienta Humberto Theodoro Júnior (2005, p.20): 

A lentidão da resposta da Justiça, que quase sempre a torna 

inadequada para realizar a composição justa da controvérsia. 

Mesmo saindo vitoriosa no pleito judicial, a parte se sente, em 

grande número de vezes, injustiçada, porque justiça tardia não 

é justiça e, sim, denegação de justiça. 

 

 O objetivo da inclusão deste princípio é oferecer o pleno exercício 

da cidadania a fim de dar a garantia fundamental que cada cidadão tem por 

direito, podendo se ter certeza de que seu processo será avaliado 

individualmente dando o prazo estritamente necessário a sua resolução, 

sem a afetação de uma demora que acarretará sérias consequências para a 

parte, maléficas via de regra. 

 De acordo com Rubens Casara e Mylène G. P. Vassal, há 

necessidade de se fixar um prazo em lei. 

O dever legal de se fixar por lei o prazo de duração razoável 

da relação jurídica deriva da própria natureza do Estado 

Democrático de Direito. Assim, somente após a manifestação 

dos representantes do povo, e em obediência aos princípios da 

legalidade e do devido processo legal se estará dando integral 

cumprimento ao estabelecido no diploma de direitos humanos 

(CASSARA; VASSAL, 2004, p. 127/128) 

 

 Outro autor que se envereda por este mesmo caminho é Aury Lopes 

Jr. (2004), que afirma que “as pessoas têm direito de saber, de antemão e 

com precisão, qual o tempo máximo que poderá durar um processo 
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concreto... É inerente às regras do jogo é uma questão de reconhecimento 

de uma dimensão democrática da qual não podemos abrir mão". 

 Por fim, os motivos que são levados em conta pelo legislador ao 

criar a questão de colocar como garantia fundamental a duração do 

processo, certifica o descontentamento da sociedade face ao judiciário 

lento, pois a resposta prestada pelo Estado não se adequa às necessidades 

da sociedade que deve ser efetiva, tempestiva e adequada.  

 Na seara penal ainda é mais turbulento o descumprimento de tal 

garantia, haja vista que o réu, uma vez perseguido pelo Estado, torna-se um 

alvo jurídico e social, já que vive as angústias da pretensão punitiva sem 

saber, nem de longe, quando terá a satisfação jurisdicional julgada. 

 

 3 PROCESSO PENAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

 O Processo Penal não é apenas um instrumento para que se possa 

efetivar o Direito Penal, mas, de fato, um meio que garante a satisfação dos 

Direitos Humanos face ao Estado Democrático de Direito. 

  Devido à inclusão na Constituição Federal Brasileira da duração 

razoável do processo, conclui-se que todo réu tem o direito de responder ao 

processo sem que se estenda por um longo período de tempo, pois é dever 

do Estado prestar a devida tutela jurisdicional em um tempo aceitável. 

 Nas palavras de TÁVORA e ALENCAR (2016): 

 

Para a edição da mencionada Emenda, foram considerados os 

efeitos deletérios do processo e que o direito à celeridade 

pertence tanto à vítima como ao réu. Objetiva-se assim evitar 

a procrastinação indeterminada de uma persecução 

estigmatizadora e cruel, que simboliza, no mais das vezes, 

verdadeira antecipação de pena (TÁVORA; ALENCAR, 

2016, p. 69) 

 
 A lentidão exagerada na prestação da tutela jurisdicional, na maioria 

das vezes, desampara a efetividade do processo, causando uma grande 

lesão no devido processo legal, aumentando-se a incerteza e 

comprometendo a segurança jurídica. 
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 Para o réu que se encontra perseguido, e às vezes encarcerado, 

acarreta grandes prejuízos e sérias consequências, pois a demora do Estado 

em dar uma resposta rápida, em último caso, ultrapassa o tempo de 

cumprimento da pena e esse tempo perdido não há possibilidade do Estado 

compensar o réu. 

 Do ponto de vista da vítima no processo, o fator tempo também é de 

grande importância, pois quanto maior o transcurso do tempo, maiores são 

as chances de danos irreparáveis para esta, uma vez que, o autor pode ser 

beneficiado com uma eventual prescrição. 

 De um modo geral, o peso de se responder uma ação penal afeta o 

cidadão em todas as áreas de sua vida, e vai muito além das sanções 

restritivas de direito, privativas de liberdade ou de multa, pois, 

considerando o tempo de uma ação penal, mesmo o acusado estando  livre 

do cárcere, ele sofre com a mácula decorrente de tal fato. 

 Dessa maneira, esclarece Messuti (2003, p.33): 

 

Não é apenas a separação física que define a prisão, pois os 

muros não marcam apenas a ruptura no espaço, se não 

também uma ruptura do tempo, a marca essencial da pena em 

sentido amplo é porquanto tempo? Isso porque, o tempo, mais 

que o espaço é o verdadeiro significado da pena. 

 

 Como mencionado, o processo penal lida com a liberdade do 

indivíduo na esfera jurídica, seja privando-o ou restringindo-o, e transcende 

na esfera fática, pois envolve a perspectiva social quanto ao réu, isto é, tem 

potencial estigmatizador que pode culminar na exclusão e deterioração da 

convivência com seus pares. 

 Além disso, conforme leciona Tucci (1998), a morosidade do 

processo penal gera insegurança jurídica e descrédito do poder estatal, haja 

vista que a sociedade espera resposta do Estado e o réu preciso que a carga 

estigmatizante que o persegue seja desfeita ou concretizada. 

 Esse choque entre o tempo do direito e o tempo subjetivo do réu, 

especialmente no que se refere ao direito de ser julgado num prazo razoável 
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e à demora judicial, faz com que a inobservância dessa garantia 

fundamental possa trazer graves consequências. 

 A duração razoável do processo é positivada, ainda, no artigo 8º do 

Pacto de São José da Costa Rica, que rege: 

 

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias 

e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos 

ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 

qualquer outra natureza. 

 

 Sobre a dificuldade da obediência à garantia ora tratada, Hamilton 

(2008) expõe que é inviável a aplicação do princípio no plano dos fatos, 

uma vez que a realidade que se tem é de inquéritos policiais que perduram 

por meses, anos, sendo extintos e arquivados enfim pela extinção de 

punibilidade. 

 É invocado, então, o questionamento de qual seria o critério adotado 

para aferir a razoável duração do processo. Neste sentido, salienta-se que o 

legislador brasileiro adotou o critério “não prazo”, que gera divergências, 

por tratar da complexidade do caso concreto (JÚNIOR; SENNA, 2009).  

 A pretensão punitiva está alicerçada no tempo de submissão do réu 

ao constrangimento estatal, gerando, assim, a transformação do processo 

em pena prévia à sentença, ainda que sem a privação cautelar da liberdade. 

Ocorre que, ainda que responda o processo em liberdade, estará sujeito, no 

mínimo, a restrição de liberdade e de direitos oriundas das medidas 

cautelares diversas da prisão.  

 Humberto Theodoro Junior discorre acerca da razoável duração do 

processo, em trabalho no qual aborda a Emenda Constitucional nº45: 

 

Trata-se de uma aproximação com o ideal do processo justo 

que entre os constitucionalistas contemporâneos funciona 

como um aprimoramento da garantia do devido processo 

legal. Para merecer essa nomen iuris, a prestação jurisdicional, 

além de atender aos requisitos tradicionais – juiz natural, 

forma legal, contraditório e julgamento segundo a lei – têm de 

proporcionar à parte um resultado compatível com a 

efetividade e a presteza. (2005, p. 37.) 
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 Cabe ressaltar a lição de Aury Lopes Júnior (2019), lecionada 

previamente à referida emenda, na qual o douto autor já ensinava que: 

 

No que tange à duração razoável do processo, entendemos que 

a aceleração deve produzir-se não a partir da visão utilitarista, 

da ilusão de uma justiça imediata, destinada à imediata 

satisfação dos desejos de vingança. O processo deve durar um 

prazo razoável para a necessária maturação e cognição, mas 

sem excessos, pois o grande prejudicado é o réu, aquele 

submetido ao ritual degradante e à angústia prolongada da 

situação de pendência. O processo deve ser mais célere para 

evitar o sofrimento desnecessário de quem a ele está 

submetido. É uma inversão na ótica da aceleração: acelerar 

para abreviar o sofrimento do réu. (2004, p.34). 

 

 Sobre a demora judicial, LOPES JR. ainda salienta: 

A primeira garantia que cai por terra é a Jurisdicionalidade 

insculpida na máxima latina do nulla poena, nulla culpa sine 

iudicio. Isso porque o processo se transforma em pena prévia 

à sentença, através da estigmatização, da angústia prolongada, 

da restrição de bens e, em muitos casos, através de verdadeiras 

penas privativas de liberdade aplicadas antecipadamente 

(prisões cautelares). Na continuação, é fulminada a Presunção 

da Inocência, pois a demora e o prolongamento excessivo do 

processo penal vão, paulatinamente, sepultando a 

credibilidade em torno da versão do acusado. Existe uma 

relação inversa e proporcional entre a estigmatização e a 

presunção de inocência, na medida em que o tempo 

implementa aquela e enfraquece esta (LOPES JR., (2018, p. 

77/78) 

 E acresce: 

O direito de defesa e o próprio contraditório também são 

afetados, na medida em que a prolongação excessiva do 

processo gera graves dificuldades para o exercício eficaz da 

resistência processual, bem como implica um sobrecusto 

financeiro para o acusado, não apenas com os gastos com 

honorários advocatícios, mas também pelo empobrecimento 

gerado pela estigmatização social. Não há que olvidar a 

eventual indisponibilidade patrimonial do réu, que por si só é 

gravíssima, mas que, se for conjugada com uma prisão 

cautelar, conduz à inexorável bancarrota do imputado e de 

seus familiares LOPES JR., (2018, p. 77/78). 

 

 Portanto, a demora judicial na perspectiva do acusado ou réu, que é 

afligida pela incerteza de seu futuro dada a pendência da decisão, bem 

como a demora acarretar na indisponibilidade provas perante a sociedade 
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estigmatizadora, acarreta vários prejuízos quanto à efetividade de outras 

garantias processuais que o processo penal tem como fundamento. 

 

4 DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 

INOMINADA EM CASOS DE DEMORA JUDICIAL 

 

 Conforme tratado nos capítulos acima, ficou demonstrado que o 

direito ao julgamento num prazo razoável é direito fundamental do réu e, 

diante da sua inobservância, pode afetar outros direitos fundamentais. 

 Cumpre salientar que alguns casos judiciais demandam uma 

complexidade que justificaria uma maior demora, mas com limites e, além 

disso, a atividade processual do interessado, isto é, do réu, não pode 

contribuir com a demora judicial ora atacada. 

 Ainda que necessário estabelecer limites normativos para a duração 

razoável do processo penal, percebe-se que o modelo utilizado carece de 

efetividade diante da dificuldade em obter um provimento jurisdicional de 

forma célere e eficaz diante da precária estrutura que o Poder Judiciário 

enfrenta. 

 Assim, reconhecida a violação do direito a um processo julgado em 

tempo razoável, deve buscar soluções compensatórias para o réu, que não 

pode ficar a mercê da morosidade proposital ou estrutural do Judiciário. 

 Ou seja, quando a demora judicial é fruto injustificado do poder 

punitivo do Estado, há que se discutirem soluções para amenizar toda a 

angústia e sofrimento gerado pela incerteza na solução da acusação.  

 Algumas soluções podem ser de fundo processual, como uma 

declaração de nulidade de atos praticados após um tempo de duração 

legítima ou, em último caso, até mesmo uma extinção do feito pela desídia 

estatal. Mas também se devem discutir soluções que gerem sanção aos 

operadores responsáveis pela dilação indevida, além de soluções de caráter 

civil, como indenização pela segregação cautelar pelo tempo injustificado 

que o processo demorou em obter uma solução. 
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 Neste trabalho, especificamente, propõe-se uma reflexão sobre uma 

solução de direito material, qual seja, a possibilidade de redução da pena do 

condenado nos casos de demora judicial injustificada. 

 Segundo a doutrina tradicional, o critério trifásico na aplicação da 

pena permite, na segunda etapa, a análise da existência de agravantes e 

atenuantes da pena, no intuito de aumentar ou diminuir a reprimenda 

estatal. 

 No caso das atenuantes, estas estão previstas no artigo 65 do Código 

Penal Brasileiro (1940): 

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou 

maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;  

II - o desconhecimento da lei;  

III - ter o agente:  

a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou 

moral; 

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, 

logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, 

ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em 

cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a 

influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da 

vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a 

autoria do crime; 

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, 

se não o provocou. 

 

 Já o artigo 66 do Código Penal Brasileiro (1940), regula a atenuante 

inominada, dispondo que “a pena poderá ser ainda atenuada em razão de 

circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista 

expressamente em lei”, permitindo, ao juiz, reconhecer alguma 

circunstância não prevista no ordenamento jurídico para reduzir a pena do 

indivíduo. 

 Trata-se de uma atenuante de clemência (GOMES e BIANCHINI, 

2015) que deve ser considerada e reconhecida pelo juiz que permite a 

aplicação de um critério discricionário de acordo com o fator analisado. 

 Nas palavras de GALVÃO, 2019: 

A atenuação da reprimenda penal resulta do reconhecimento 

judicial do menor conteúdo do injusto, que traduz o 
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significado do crime para a ordem jurídica violada, ou do 

menor conteúdo da culpabilidade, representando pela 

gravidade da reprovação que é dirigida ao sujeito que realiza a 

conduta proibida (GALVÃO, 2019, p. 869/870). 

 

 Dessa forma, as circunstâncias agravantes nada mais são que 

critérios estabelecidos pelo legislador, com abertura discricionária ao 

aplicador do direito, para o reconhecimento de fatores que indiquem a 

desnecessidade de maior punição. 

 No campo da atenuação da reprimenda penal, a política criminal 

possibilita que outros fatores ganhem espaço e importância na 

determinação da pena. Reforça GALVÃO (2019): 

 

Argumentos de política criminal determinam que o juízo de 

censura da culpabilidade estabeleça o limite máximo para as 

variações da apenação, e, em regra, os critérios definidores da 

medida da pena deverão estar vinculados a ele. Nesse norte, 

importa perceber que a exigibilidade de conduta conforme o 

Direito é um pensamento que, de maneira mais ou menos 

consciente, determinou a regulação jurídica dos valores 

limites da responsabilidade penal e, por isso, traduz a ideia 

que deve iluminar e orientar a interpretação das disposições 

penais, sendo princípio apto a determinar a graduação do juízo 

de culpabilidade do acusado (GALVÃO, 2019, p. 884). 

 

 Assim, a atenuante inominada contida do dispositivo legal constitui 

valioso instrumento eficaz para a implantação de futuros posicionamentos 

de política criminal. 

 Ou seja, é justamente nesta abertura legislativa, lastreada em novos 

fatores ou circunstâncias que a evolução do processo atrai, especialmente 

na ora atacada demora injustificada do pronunciamento jurisdicional, que o 

direito penal permite que a pretensão punitiva do Estado seja amenizada 

quando da sua ineficácia temporal. 

 A possibilidade ora aventada reduz, ainda que minimamente, todas 

as ofensas e prejuízos causados pela morosidade estatal injustificada, 

especialmente diante da acentuada fragilização ou extirpação das garantias 

constitucionais do réu levantadas nos capítulos anteriores. 
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 Com isso, verificando que a demora judicial assume um caráter 

ainda mais punitivo pelo tempo injustificado, pode o juiz reduzir a pena 

diante do caso concreto aplicando a atenuante inominada prevista em lei. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Esse conjunto de ideias apresentadas demonstrou a preocupação 

com a duração razoável do processo penal é importante para que se garanta 

uma justiça adequada e tempestiva ao réu, perseguido às vezes 

arbitrariamente pelo Estado, garantindo a efetividade de outras garantias 

constitucionais que lhes pertencem. 

 O que se verifica, na realidade, é a dificuldade de se consagrar este 

direito fundamental, acarretando assim, na incapacidade estatal de obedecer 

suas próprias normas culminando numa perseguição longa e estigmatizante 

do réu. 

 Uma reposta estatal rápida, desde que garanta os que os demais 

direitos fundamentais do réu sejam exercidos, promoveria uma reafirmação 

do direito penal quanto à legitimidade da sua sanção para a sociedade, 

vítima e especialmente para o réu. 

 Por todos os aspectos abordados, o tempo injustificado demonstra a 

incapacidade do Estado de organizar o aparato estatal para perseguição e 

punição do réu, o que, indiretamente, afetaria garantias constitucionais 

daquele, além de submetê-lo à morosidade cruel e angustiante que é a 

perseguição estatal. 

 O que se vê, portanto, é um desinteresse no cumprimento do 

mandamento constitucional, consubstanciado pela ausência de políticas 

públicas para melhor estruturação da máquina estatal, acentuado pela 

distribuição ineficaz dos recursos materiais e dos recursos humanos, 

evidenciando a falha na tutela judicial justa e célere. 

 Em vista dos argumentos apresentados, a possibilidade de soluções 

compensatórias diante da ineficácia temporal do Estado passam a amenizar 



- 456 - |   Direito em Perspectivas 

 

os efeitos e danos que a demora judicial proporciona. Por isso, o 

reconhecimento e aplicação da atenuante inominada para a redução da pena 

aplicada diante do apossamento ilegal do tempo do réu de forma tão 

dolorosa, estigmatizante e irreversível. 
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CAPÍTULO XVII 

________________________________________________________________________ 

É ISTO UM HOMEM? – OS 
DIREITOS HUMANOS PELOS 

OLHOS DE PRIMO LEVI 
 

 

 

Carlos Eduardo Araújo177 

 

 

Eles povoam minha memória com sua presença sem rosto, e 

se eu pudesse concentrar numa imagem todo o mal do nosso 

tempo, escolheria essa imagem que me é familiar: um homem 

macilento, cabisbaixo, de ombros curvados, em cujo rosto, em 

cujo olhar, não se possa ler o menor pensamento. (LEVI, 

1988). 

O tema dos Direitos Humanos ganha, transcorrer dos anos, 

importância renovada e deve ocupar, hoje e sempre, destacado lugar no 

debate público, nacional e internacional. 

No dia 10 de dezembro de 2018, mais uma efeméride lembrou os 

70 anos da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Referida 

declaração veio a lume em 1948, como uma resposta aos horrores do 

Holocausto e todas as transgressões que foram perpetradas contra a 

dignidade da pessoa humana, durante a segunda guerra mundial.  

Consoante Devine, Hansen e Wilde (2007):  

Existe um amplo consenso de que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 constitui o ponto de partida do 

 
177 Mestre em Teoria do Direito pela PUC MINAS.  
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movimento moderno de direitos humanos – é a quintessência 

dos documentos de direitos humanos. Segundo o Dr. H.V. 

Evatt, presidente da Assembléia Geral da ONU de 1948, 

“milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo, a 

muitas milhas de Paris e de New York, tentarão buscar neste 

documento ajuda, orientação e inspiração”. 

 

Flávia Piovesan (2011) dirá que “A Declaração consolida a 

afirmação de uma ética universal ao consagrar um consenso sobre valores 

de cunho universal a serem seguidos pelos Estados”.  

Uma visão otimista e, talvez, um tanto ingênua levou parte da 

humanidade a imaginar e ter esperanças de que depois das malignidades 

perpetradas durante a segunda guerra mundial e com a emergência da 

internacionalização dos direitos humanos, simbolizada na Declaração dos 

Direitos Humanos e nos tratados que a sucederam, as violações aos 

aludidos direitos cessariam ou seriam significativamente minoradas, 

tornando-os, gradativamente, respeitados, observados, obedecidos e as 

infrações deles resultantes seriam eventos históricos, que deveriam ser 

guardados no escaninho da memória da humanidade. 

Talvez tal convicção se amoldasse ao otimismo iluminista do 

século XVIII, que foi amargamente sepultado pelas atrocidades do 

Holocausto, mas se mostrou utópica no século XX, deitando seus maléficos 

efeitos sobre nosso século XXI.  

A Declaração universal dos Direitos Humanos não é um tratado, 

mas uma resolução que não disporia de força coercitiva para obrigar ou 

constranger os Estados Nacionais ao cumprimento interno de seus ditames. 

O seu propósito, como se depreende de seu preâmbulo, é 

promover o reconhecimento universal dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais a que faz menção a Carta da ONU, de 1945, em 

particular por meio de seus artigos 1º, item 3 e 55. 
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Nesse último artigo da Carta está a previsão de que as Nações 

Unidas devem promover o respeito e a observância universal dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, 

sexo, língua ou religião. 

No artigo 56, do mesmo instrumento, está consignado que é dever 

dos membros das Nações Unidas envidarem esforços e intentar ações 

conjuntas ou separadas para o alcance dos propósitos enunciados no artigo 

55. 

Todavia, ainda que à Declaração Universal de 1948 não se tenha 

dado a forma de um tratado internacional, “apresenta força jurídica 

obrigatória e vinculante, na medida em que constitui a interpretação 

autorizada da expressão “direitos humanos”  

Ressalte-se que, à luz da Carta, os Estados assumem o 

compromisso de assegurar o respeito universal e efetivo aos direitos 

humanos”. (PIOVESAN, 2011). 

Ocorre que, hodiernamente, as transgressões aos direitos humanos 

seguem inabaláveis em seu curso, reclamando dos governos e da 

comunidade internacional vigília constante e ininterrupta. 

Basta um olhar para o cenário nacional brasileiro e para a cena 

internacional para sermos invadidos por uma pletora de situações e fatos 

ilustrativos do cotidiano e comezinho desrespeito aos mencionados direitos.  

No cenário internacional nos deparamos com guerras, que 

ocorrem, concomitantemente, em vários continentes, com abundantes 

violações aos direitos humanos, notadamente tendo as populações civis 

como o primeiro, indefeso e principal alvo, a exemplo do que ocorre na 

Síria, Iêmen, Líbia, etc. 

Assistimos também ao problema dos refugiados que afluem às 

centenas de milhares, principalmente para a Europa, fugindo de guerras, 
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conflitos religiosos, epidemias, perseguições políticas e étnicas, 

provocando uma crise humanitária de proporções imensuráveis.  

Outro exemplo abjeto de frontal desrespeito aos direitos humanos 

foi-nos dado pela “maior democracia do mundo moderno”, os EUA. 

Refugiados que tentam ingressar nesse país são tratados com iniqüidade, de 

forma violenta, indigna e desumana, com famílias sendo “enjauladas” e 

pais separados de seus filhos, muitos em tenra idade. Cenas de chocar e 

sensibilizar os mais inflexíveis corações. 

Zygmunt Bauman (2017), com sua peculiar sensibilidade social e 

seu olhar crítico e penetrante para diferentes mazelas contemporâneas, que 

afligem a sociedade global, com reflexos e medos provocados na Europa, 

constata que: 

Acumulam-se os sinais de que a opinião pública, em conluio 

com uma mídia ávida por audiência, está se aproximando de 

modo gradual, porém inexorável, do ponto de “fadiga da 

tragédia dos refugiados”. Crianças afogadas, muros 

apressadamente erguidos, cercas de arame farpado, campos de 

concentração superlotados e competindo entre si para 

acrescentar o insulto de tratarem os migrantes como batatas 

quentes às injúrias do exílio, de escapar por pouco dos perigos 

enervantes da viagem rumo à segurança – todas essas ofensas 

morais cada vez são menos notícia e aparecem com menor 

frequência “no noticiário”. 

 

Infelizmente, o destino dos choques é transformar-se na rotina 

tediosa da normalidade – e o dos pânicos é desgastar-se e desaparecer da 

vista e das consciências, envoltos no véu do esquecimento. 

Quem se lembra de agora dos refugiados afegãos buscando asilo 

na Austrália, espremendo-se contra as cercas de arame farpado de 

Woomera ou confinados nos grandes centros de detenção construídos pelo 

governo australiano em Nauru ou na ilha Christmas, “para impedi-los de 

entrar em suas águas territoriais”? Ou das dezenas de exilados sudaneses 

mortos pela polícia no centro do Cairo, “após terem sido privados de seus 

direitos pelo Alto Comissariado para Refugiados, das Nações Unidas”? 
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A crise humanitária vivenciada por nossa vizinha Venezuela, com 

reflexos no território brasileiro, para o qual têm afluído milhares de 

cidadãos daquele país, como conseqüência, além de crise política interna, 

com a relativização da democracia, igualmente vem sofrendo com ações 

imperialistas e com um bloqueio econômico reiterado, promovidos sob a 

liderança norte-americana. 

Essas hostilidades são apoiadas no Brasil, inclusive pelo governo 

Bolsonaro, com um show de preconceitos, desinformação e má-fé da 

grande imprensa brasileira. Não restam dúvidas que os problemas 

venezuelanos são graves e urgentes, mas têm de ser enfrentados e 

solucionados internamente, em respeito ao princípio, agasalhado em nossa 

Constituição, da autodeterminação dos povos. 

Todavia, o ouro negro, depositado no subsolo venezuelano, com as 

maiores reservas petrolíferas do mundo, atrai a cobiça e o apetite insaciável 

do Tio Sam. 

No Brasil, o histórico de desrespeito aos direitos humanos ganhou 

contornos abrangentes e inquietantes com a recente ascensão ao poder da 

extrema direita, com sua pauta homofóbica, misógina, racista, ecocida, de 

estímulo à violência, com o afrouxamento das regras para a posse de armas 

de fogo e com a anunciada criminalização dos movimentos sociais, como o 

MST e o MTST. 

Convivemos com denúncias diárias de ataques à comunidade 

LGBTI, assassinatos de lideranças sociais, cujo exemplo mais clamoroso é 

o bárbaro, impiedoso e lancinante caso Marielle Franco. Somem-se, ainda, 

as ameaças odientas e brutais contra o ex-deputado federal Jean Wyllys, 

reeleito para mais um mandato, o qual não foi assumido por temer por sua 

vida e de seus familiares. 

Ainda há que se acrescentar a essa conta, já extensa, os 

assassinatos de jornalistas, num dos mais altos índices do mundo.  
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No plano das lesões aos direitos humanos de segunda geração – 

direitos econômicos, sociais e culturais – colecionamos transgressões à mão 

cheia. O desmonte do arcabouço jurídico-protetivo desses direitos foi 

iniciado de forma dramática no governo Temer, com a substancial 

supressão dos direitos sociais trabalhistas, denominada, eufemisticamente, 

“reforma trabalhista”. 

Direitos que resultaram de lutas sociais históricas e seculares 

foram banidos a canetadas e engodos. A pilhagem segue seu aterrador 

curso sob o governo de Jair Bolsonaro, com a “MP da Liberdade 

Econômica”, a qual visa dar cabo do que restou dos direitos trabalhistas, 

depois da pilhagem promovida pelo governo Temer. 

Está igualmente em curso o desmonte da Previdência Pública dos 

brasileiros, um dos mais exitosos sistemas de poupança solidária do mundo, 

sob a ludibriadora justificativa de que a mesma é deficitária e a que reforma 

será geradora de novos empregos e propiciará a economia de mais de um 

trilhão de reais, o que não corresponde à verdade dos fatos. 

O sábio legislador constituinte de 1988 previu, no artigo 195 da 

Constituição da República, fontes diversificadas de custeio que, na verdade, 

a faz superavitária. 

É bom lembrar que aludidos direitos mereceram proteção 

internacional, materializada no “Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais”, firmado em na Sede da ONU, em 1966, 

em Nova York e ratificado pelo Brasil. 

Essas são algumas das situações em que os direitos humanos são 

vitimados cotidianamente, dia após dia, de minuto a minuto. Para apontar 

mais uma situação, que ensejou ações na “Corte Interamericana de Direitos 

Humanos” contra o Brasil, podemos citar nosso caótico e explosivo 

“Sistema Penitenciário Brasileiro”. 
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Na maioria de nossos presídios seres humana são encarcerados em 

condições subumanas, vivendo em situação de completa penúria. Tais 

instituições, onde os apenados deveriam cumprir suas penas e volverem ao 

convívio social, se transformaram em fábricas de delinqüência e crime 

organizado, potencializando, desmedidamente, o grau de violência e 

insegurança que envolve e faz prisioneira, por sua vez, toda a sociedade, 

ecoando de parte dela o bordão facínora: “Bandido bom é bandido morto”!  

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em julgamento recente, 

que vivemos, quanto ao Sistema Penitenciário, aquilo que já foi 

denominado pela Corte Constitucional da Colômbia, “estado de coisas 

inconstitucional”, diante da seguinte situação: violação generalizada e 

sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e 

persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura; 

transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma 

pluralidade de autoridades. 

Não nos esqueçamos, igualmente, das vítimas cotidianas da 

violência urbana, que atemoriza milhões de pessoas nas cidades brasileiras 

e que tem alcançado até mesmo o meio rural. “Balas perdidas”, “explosão 

de caixas eletrônicos”, “sequestros relâmpagos”, “latrocínios”, fazem de 

reféns, recorrentes e habituais, os cidadãos e a cidadania brasileira. 

Temos a lamentar, todavia, que, tanto no plano internacional, 

como internamente, os instrumentos necessários para dar efetividade às 

normas jurídicas, decorrentes de tratados internacionais e leis nacionais, 

são de aplicação deficiente, comprometendo, em demasia, sua eficácia. 

Feita uma breve e parcial apresentação do contexto interno e 

internacional, que envolve os direitos humanos, nos ocuparemos, daqui por 

diante, em perscrutar as origens do “Direito Internacional dos Direitos 

Humanos”, sub-ramo do direito público internacional, vendo-as a partir das 
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lentes do escritor Primo Levi, testemunha ocular das mazelas do 

Holocausto. 

Primo Levi, foi prisioneiro de um campo de concentração entre os 

anos de 1944 e 1945, e passaram as décadas seguintes, a essa abominável 

experiência, escrevendo, analisando e refletindo sobre tal vivência. 

A origem dos direitos humanos mergulha suas raízes, fundamente, 

na história da humanidade. A ideia de direitos inerentes à pessoa humana 

encontrou defensores ao longo da história, identificada em diferentes povos 

e culturas. 

Antônio Augusto Cançado Trindade (2003) chega a dizer que:  

A ideia dos direitos humanos é, assim, tão antiga como a 

própria história das civilizações, tendo logo se manifestado, 

em distintas culturas e em momentos históricos sucessivos, na 

afirmação da dignidade da pessoa humana, na luta contra 

todas as formas de dominação e exclusão e opressão, e em 

prol da salvaguarda contra o despotismo e a arbitrariedade, e 

na asserção da participação na vida comunitária e do princípio 

da legitimidade. O reconhecimento destes valores e conceitos 

básicos, formando padrões mínimos universais de 

comportamento e respeito ao próximo, constitui um legado, 

mais do que do chamado pensamento ocidental, das mais 

diversas culturas, da consciência universal de sucessivas 

gerações de seres humanos, tendo presentes suas necessidades 

e responsabilidades.  

Assim, como se colheu do trecho acima, da lição do prestigiado 

Internacionalista e juiz da Corte Internacional de Justiça, a ideia de direitos 

humanos acompanha praticamente toda a historia humana. Desta conclusão 

não destoa o magistério do professor André de Carvalho Ramos (2014): 

Não há um ponto exato que delimite o nascimento de uma 

disciplina jurídica. Pelo contrário, há um processo que 

desemboca na consagração de diplomas normativos, com 

princípios e regras que dimensionam o novo ramo do Direito. 

No caso dos direitos humanos, o seu cerne é a luta contra a 

opressão e busca do bem-estar do indivíduo; consequentemente, suas 

“ideias-âncoras” são referentes à justiça, igualdade e liberdade, cujo 
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conteúdo impregna a vida social desde o surgimento das primeiras 

comunidades humanas. 

Nesse sentido amplo, de impregnação de valores, podemos dizer 

que a evolução histórica dos direitos humanos passou por fases que, ao 

longo dos séculos, auxiliaram a sedimentar o conceito e o regime jurídico 

desses direitos essenciais. 

A contar dos primeiros escritos das comunidades humanas ainda 

no século VIII a.C. até o século XX d.C., são mais de vinte e oito séculos 

rumo à afirmação universal dos direitos humanos, que tem como marco a 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948.  

Mas em que consistem estes direitos, cuja origem e existência 

perpassam toda a história humana e, paradoxalmente, são tão 

desdenhosamente ignorados em várias partes do mundo e do Brasil, 

historicamente? 

Segundo André de Carvalho Ramos (2014): “Os direitos humanos 

consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma 

vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos 

humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna”.  

Há um consenso entre os internacionalistas quanto ao fato de que a 

origem do “Direito Internacional dos Direitos Humanos” situar-se-ia no 

Pós Segunda Guerra Mundial e teria surgido em razão desse grande e 

traumático conflito mundial. Thomas Buergenthal comunga deste 

entendimento:  

O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um 

fenômeno do pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser 

atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era 

Hitler e à crença de que parte destas violações poderiam ser 

prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de 

direitos humanos existisse. (Apud PIOVESAN, 2014). 
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Neste mesmo diapasão a prestigiada internacionalista Flávia 

Piovesan (2014): 

Considerando a historicidade dos direitos, destaca-se a 

chamada concepção contemporânea de direitos humanos, que 

veio a ser introduzida pela Declaração Universal de 1948 e 

reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 

1993. Essa concepção é fruto da internacionalização dos 

direitos humanos, que constitui um movimento extremamente 

recente na história, surgindo, a partir do Pós-Guerra, como 

resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o 

nazismo. Apresentando o Estado como o grande violador de 

direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da 

destruição e da descartabilidade da pessoa humana, que 

resultou no envio de 18 milhões de pessoas a campos de 

concentração, com a morte de 11 milhões, sendo 6 milhões de 

judeus, além de comunistas, homossexuais e ciganos.  

Continua a professora Flávia Piovesan (2014):  

É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução 

dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a 

orientar a ordem internacional contemporânea. Com efeito, no 

momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 

descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, 

em que é cruelmente abolido o valor da pessoa humana, torna-

se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 

paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A 

barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma 

dos direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa 

humana como valor-fonte do Direito. 

Os crimes perpetrados durante a segunda guerra mundial, época de 

uma grande involução humana, no plano da ética e dos valores, fez 

mergulhar a humanidade em uma barbárie inominável e insólita, que 

chocou fortemente o mundo “civilizado”. Aprendemos da forma mais 

ignóbil, violenta e cruel possível, que a perfídia humana pode cavar fundo 

num poço sem fundo. 

Depois de 1945 foram inseridas no léxico da “civilizada” 

humanidade palavras como “Holocausto” e “Genocídio”, com uma força e 

veemência inimagináveis até então. 

A tão propalada civilização ocidental, principalmente no seu 

epicentro europeu, orgulhosa dos valores humanísticos e iluministas que a 
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caracterizaram até então, que houvera produzido um legado de 

contribuições no campo da Filosofia, Literatura, Artes, Música, Teatro, 

História, viu emergir de um subterrâneo tétrico sua face horrenda e 

desprezível, a lá Dorian Gray. 

Como dirão Devine, Hansen e Wilde: 

A ironia do Holocausto é que ele acabou causando o repúdio 

definitivo da crença no progresso humano supremo, ideia que 

perdurou até o início do século XX. A partir de então, 

filósofos, teóricos políticos, teólogos, o público em geral e seu 

líderes tiveram de lidar com a realidade do quanto uma guerra 

em escala mundial podia tornar-se desumana. Desse 

reconhecimento proveio a conclusão de que tal horror não 

deve ocorrer, e uma miríade de mecanismos foram 

desenvolvidos para evitá-lo. O tamanho, a amplitude e audácia 

colossais do Holocausto criaram pela primeira vez uma séria 

preocupação do Ocidente pelos direitos humanos. 

Zygmunt Baumam (1998), uma das vozes mais lúcidas e 

clarividentes de nosso tempo, faz uma arguta análise desse momento:  

O mundo dos campos da morte e a sociedade que engendra 

revelam o lado progressivamente mais obscuro da civilização 

judaico-cristã. Civilização significa escravidão, guerras, 

exploração e campos da morte. Também significa higiene 

médica, elevadas ideias religiosas, belas artes e requintada 

música. É um erro imaginar que civilização e crueldade 

selvagem sejam antíteses... Em nosso tempo as crueldades, 

como muitos outros aspectos do nosso mundo, passaram a ser 

administradas de maneira muito mais efetiva que em qualquer 

época anterior. Não deixaram e não deixarão de existir. Tanto 

a criação como a destruição são aspectos inseparáveis do que 

chamamos civilização. 

Depois de 1945 a sociedade internacional tomou conhecimento 

dos horrores perpetrados, principalmente pelo nazismo, com a divulgação 

da existência dos campos de concentração, espalhados por toda a Europa: 

fábricas de produção da morte, em escala industrial, presididas por um 

processo de “racionalização” burocrática.  

O efeito de estupefação e de medo que produziu a descoberta da 

magnitude dos crimes nazistas — “É a primeira vez que o homem dá lições 

ao inferno”, disse André Malraux — desencadeou no imediato e a 
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posteriori uma espécie de desatenção voluntária ao alerta geral dos relatos 

dos deportados sobreviventes. Carregadores extenuados de uma 

“experiência” sem precedentes. (BAUMAN, 1998). 

Os campos de concentração da Alemanha nazista e as atrocidades 

que ali foram perpetradas obrigaram a que se desse uma ressignificação 

àquilo que, até então, o direito conhecia e rotulava como crime. 

Como afirma Giorgio Agamben (2002): 

O que aconteceu nos campos supera de tal modo o conceito 

jurídico de crime, que amiúde tem-se deixado simplesmente 

de considerar a específica estrutura jurídico-política na qual 

aqueles eventos se produziram. O campo é apenas o local que 

se realizou a mais absoluta conditio inhumana que se tenha 

dado sobre a terra.  

 

Ainda segundo Giorgio Agamben (2002):  

 

O campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção 

começa a tornar-se regra [...]. Na medida em que os seus 

habitantes foram despojados de todo estatuto político e 

reduzidos integralmente à vida nua, o campo é também o mais 

absoluto espaço biopolítico jamais realizado, no qual o poder 

não tem diante de si senão a pura vida sem qualquer 

mediação. 

 

Como dirá Jeanne Marie Gagnebin:  

 

Esta ausência de normas, de nomoi, faz do campo de 

concentração, paradoxalmente, o “paradigma biopolítico do 

moderno”, um novo nomos, portanto, que solapa as condições 

de possibilidade de uma construção ética clássica. Solapa 

igual e especialmente a possibilidade de emitir um juízo ético 

a respeito daquilo que aconteceu (o que não é sinônimo de 

concordância). (Apud AGAMBEN, 2002) 

 

O Holocausto é um inquestionável divisor de águas na história dos 

direitos humanos. A partir dele o mal se redimensionou, assumindo novos 

matizes, erigindo uma nova singularidade.  

Nas palavras de Juan Goytisolo:  

Até então, o mal – pois um nome tem que ser dado a essa 

assombrosa conjugação de circunstâncias apenas 

aparentemente inesperadas – infiltrara-se aos poucos, em 

silêncio, em estágios que pareciam inofensivos ... Ainda 

assim, revendo as coisas, fazendo uma análise retrospectiva, 

parecia óbvio que o acumulo de sinais não resultava de mera 
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casualidade. Possuíam, ao contrário, por assim dizer, uma 

dinâmica própria, embora ainda secreta, como uma corrente 

subterrânea que vai aumentando, encorpando e, de repente, 

impetuosamente, aflora; bastava voltar atrás, à época em que 

surgiram os primeiros sinais ameaçadores, e traçar um gráfico, 

um quadro clínico, de sua irresistível ascensão”. (Apud 

BAUMAN, 1998). 

Entre os sobreviventes dessas cloacas mortíferas surgiram relatos e 

testemunhos dos horrores vivenciados por milhões de pessoas. Tais relatos 

passaram a integrar o que foi denominado de “Literatura de Testemunho”. 

Várias obras e inúmeros autores se notabilizaram através desses 

registros, verdadeiros libelos acusatórios a esbofetear a face horrenda de 

uma dada “humanidade”. 

Uma ínfima parte daqueles que vivenciaram a experiência dos 

campos da morte sobreviveu. Em alguns desses, o desejo de fazer de si 

mesmos um testemunho material e eloqüente do horror sofrido, foi o 

estímulo que os manteve vivo, em meio ao morticínio incomplacente. É o 

que se extrai do depoimento do austríaco Hermann Langbein: 

De minha parte, tinha decidido firmemente que, independente 

do que me viesse a acontecer, não me teria tirado a vida. 

Queria ver tudo, viver tudo, fazer experiência de tudo, 

conservar tudo dentro de mim. Com que objetivo, dado que 

nunca teria tido a possibilidade de gritar ao mundo aquilo que 

sabia? Simplesmente porque não queria sair de cena, não 

queria suprimir a testemunha que podia me tornar. (Apud 

AGAMBEN, 2008). 

Giogio Agamben (2008), passando em revista vários relatos de 

sobreviventes dos campos de concentração, se deparou com outras razões 

que viabilizaram o não aniquilamento. Segundo conclui, nem todos, ou 

melhor, só uma parte ínfima dos detidos invoca para si mesma a 

necessidade do testemunho. 

Podendo se tratar de uma razão mais trivial: gostaria de sobreviver 

por este ou aquele motivo, por esse ou aquele objetivo, e se encontram 

centenas de pretextos. “A verdade é que se gostaria de viver a qualquer 
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preço”, como dirá um sobrevivente. Ou então pode tratar-se “apenas de 

vingança”, como admitirá W. Sofsky:  

“naturalmente poderia suicidar-me lançando-me sobre a cerca 

elétrica, isso sempre podemos fazê-lo. Mas eu quero viver. 

Quem sabe aconteça um milagre e seremos libertados. E então 

irei me vingar, contarei a todo o mundo o que aconteceu aqui 

dentro”. (Apud AGAMBEN). 

Márcio Seligmann-Silva (2008) entende que: 

O testemunho cumpre um papel de justiça histórica e de 

documento para a história. Foi este o sentido principal 

sobretudo da produção de testemunhos no imediato pós-

guerra, como foi o caso da importante obra de Primo Levi, É 

isto um homem? A segunda cena característica é mais 

individual e vê o testemunho como um momento de 

perlaboração do passado traumático. ... O testemunho possui 

um papel de aglutinador de um grupo de pessoas — antes de 

mais nada, em se tratando da Shoah, dos próprios judeus — 

que constroem a sua identidade a partir dessa identificação 

com essa “memória coletiva” de perseguições, de mortes e dos 

sobreviventes. 

A origem da “internacionalização’ dos direitos humanos está 

indubitavelmente ligada ao Holocausto e aos campos de concentração, por 

ele forjados. O fio condutor da análise que doravante vamos empreender é 

a pungente, provocadora e angustiante “literatura de testemunho”, 

composta por relatos, ensaios e pelas memórias daqueles que, tendo 

visitado o inferno, voltaram para nos informar que ele é aqui. 

François Ost (2005) reserva à literatura um papel destacado na 

análise do fenômeno jurídico e social: “Mostrar que a literatura contribui 

diretamente para a formulação e a elucidação das principais questões 

relativas à justiça, à lei e ao poder ...”  

A obra do escritor italiano Primo Levi, da qual pretendemos 

extrair determinados trechos, ilustrativos dos horrores do Holocausto, nos 

coloca em contato direto com os horrores dos “campos da morte”, com o 

seu cotidiano de espoliação, degradação, violência, desumanização, tortura 

e morte de seres humanos. 
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Concomitantemente nos situa e nos põem em contato com essas 

ações que serão o mote para o surgimento da “internacionalização dos 

direitos humanos”. 

O escritor italiano Primo Levi (1919-1987) sobreviveu à atroz 

experiência vivenciada em um dos mais tristemente lembrados campos de 

concentração, o campo de Auschwitz, na Polônia. 

A partir de 1940 o governo nazista construiu uma rede de campos 

de concentração, por vários pontos da Europa invadida e submetida ao 

Terceiro Reich. Auschwitz, um dos mais funestos e conhecidos deles, 

localizava-se no sul da Polônia. 

Como nos informa Zygmunt Bauman (1998):  

Auschwitz foi uma extensão mundana do moderno sistema 

fabril. Em vez de produzir bens, a matéria-prima eram seres 

humanos e o produto final, a morte, com tantas unidades por 

dia cuidadosamente registradas nos mapas de produção do 

administrador. As chaminés que são o próprio símbolo do 

moderno sistema fabril, despejavam uma fumaça acre de 

carne humana sendo queimada. A malha ferroviária da Europa 

moderna, com sua brilhante organização, passou a transportar 

uma nova matéria-prima para as fábricas. E da mesma 

maneira que fazia com outros tipos de carga. Nas câmaras de 

gás as vítimas inalavam gazes letais desprendidos por pelotas 

de ácido prússico, produzidas pela avançada indústria química 

da Alemanha. Engenheiros projetavam os crematórios; 

administradores de empresa projetaram o sistema burocrático, 

que funcionava com um capricho e eficiência que nações mais 

atrasadas invejariam. Mesmo o próprio plano global era um 

reflexo do moderno espírito científico desvirtuado. O que 

testemunhamos não foi nada menos que um esquema de 

engenharia social em massa ...   

Primo Levi nasceu em Turim, em 1919, tendo se formado em 

Química nessa mesma cidade. Nasceu, triste coincidência, 

concomitantemente à fundação do movimento fascista por Benito 

Mussolini. Em dezembro de 1943, quando tinha 24 anos, se engaja em um 

movimento antifascista e, logo em seguida, é preso. 
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Como dirá mais tarde, era um jovem judeu, sem nenhuma 

experiência e com uma forte propensão ao isolamento, como decorrência 

das leis antijudaísmo impostas na Itália de então. 

Assim, ao ser preso tem a ingenuidade de informar sua 

ascendência judaica e é, em conseqüência, entregue pela polícia fascista à 

Gestapo. Em seguida, depois de um périplo por outros campos foi enviado 

para Auschwitz, onde permanecerá por quase um ano, até a libertação do 

campo pelos russos em janeiro de 1945. 

Em seu mais contundente e clássico livro “É isto um Homem?”, 

escreve:  

Como judeu, mandaram-me a Fóssoli, perto de Módena, onde 

em um grande campo de concentração, anteriormente 

destinado aos prisioneiros ingleses e americanos, eram 

reunidas as pessoas pertencentes às várias categorias não 

gratas ao governo fascista republicano. (LEVI, 1988). 

Primo Levi (1988) narra-nos o momento em que ele os demais 

(“peças”) são reunidos e colocados em trens de ferro rumo a um destino até 

ali ignorado:  

Com a absurda precisão à qual em breve nos acostumaríamos, 

os alemães fizeram a chamada. Ao final — Wieviel Stuck? — 

perguntou o sargento, e o cabo, batendo continência, 

respondeu que as “peças” eram seiscentas e cinqüenta, e que 

tudo estava em ordem. Embarcaram-nos, então, nos ônibus e 

nos levaram até a estação de Cárpi. Lá nos esperavam o trem e 

a escolta para a viagem. E lá recebemos as primeiras 

pancadas, o que foi tão novo e absurdo que não chegamos a 

sentir dor, nem no corpo nem na alma. Apenas um profundo 

assombro: como é que, sem raiva, pode-se bater numa criatura 

humana? Os vagões eram doze, e nós, seiscentos e cinqüenta; 

no meu vagão havia apenas quarenta e cinco, mas era um 

vagão pequeno. Ali estava, então, sob nossos olhares, sob 

nossos pés, um dos famosos comboios alemães, desses que 

não retornam, dos quais, com um calafrio e com uma pontinha 

de incredulidade, tantas vezes tínhamos ouvido falar. Era isso 

mesmo, ponto por ponto: vagões de carga, trancados por fora, 

e, dentro, homens, mulheres e crianças socados sem piedade, 

como mercadoria barata, a caminho do nada, morro abaixo, 

para o fundo.  

Primo Levi (1988) continua seu relato:  
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Foram justamente as privações, as pancadas, o frio, a sede 

que, durante a viagem e depois dela, nos impediram de 

mergulhar no vazio de um desespero sem fim. Foi isso. Não a 

vontade de viver, nem uma resignação consciente: dela 

poucos homens são capazes, e nós éramos apenas exemplares 

comuns da espécie humana. As portas foram trancadas 

imediatamente, mas o trem só partiu à noite. Soubemos com 

alívio qual era o nosso destino: Auschwitz. Um nome que, 

para nós, nada significava, mas que deveria corresponder a 

algum lugar deste mundo. ... Das quarenta e cinco pessoas do 

meu vagão, só quatro tornaram a ver as suas casas; e o meu 

vagão foi, de longe, o mais afortunado.  

As condições dessa surreal e ímpia viagem ao extremo sul do 

perecimento, do padecimento, do aniquilamento, eram as mais inóspitas, 

ásperas, adversas e degradantes:  

Sofríamos com a sede e o frio; a cada parada, gritávamos 

pedindo água, ou ao menos um punhado de neve, mas 

raramente fomos ouvidos; os soldados da escolta afastavam 

quem tentasse aproximar-se do comboio. Duas jovens mães, 

com crianças de peito, queixavam-se dia e noite implorando 

por água. Havia também a fome, a fadiga, a falta de sono, mas 

a mesma tensão nervosa as mitigava. As noites, porém, eram 

pesadelos sem fim. (LEVI, 1988). 

A cena da chegada dos vagões dos trens ao seu nefasto destino nos 

é razoavelmente conhecida, povoam nosso imaginário, lá onde foram se 

alojar, depois de tantos livros lidos e tantos filmes assistidos: ficção e 

realidade deram as mãos na tentativa de nos convencer que aquilo de fato 

aconteceu, fomos capazes daquilo e muito mais. O desalento toma-nos, 

deixa-nos revoltados, atônitos e, finalmente, perplexos como resultado da 

triste constatação de nossa ignóbil existência. 

Primo Levi (1988) nos informa que:  

Em dez minutos todos nós, homens válidos, fomos reunidos 

num grupo. O que aconteceu com os demais, mulheres, 

crianças e velhos, nunca pudemos descobrir, nem na época, 

nem depois. Foram, simplesmente, tragados pela noite. 

Essa nefasta experiência marcará indelevelmente a vida de Primo 

Levi até sua morte, por suicídio, em 1987, em sua cidade natal, Turim. 

Sobre tão brutal experiência escreveu a trilogia: “É isto um Homem?”, “A 

Trégua” e “Os Afogados e os Sobreviventes”. 
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No terceiro livro de sua trilogia do Holocausto Primo Levi (2004) 

dá voz a seu companheiro de mortificação Jean Améry que, como ele 

próprio fará uma década depois, comete suicido em 1978:  

Não se lêem sem espanto as palavras escritas por Jean Améry, 

o filósofo austríaco torturado pela Gestapo por militar na 

resistência belga e depois deportado para Auswchwitz por ser 

judeu: Quem foi torturado permanece torturado. (...) Quem 

sofreu o tormento não poderá mais ambientar-se no mundo, a 

miséria do aniquilamento jamais se extingue. A confiança na 

humanidade, já abalada pelo primeiro tapa no rosto, demolida 

posteriormente pela tortura, não se readquire mais. 

O famigerado campo de Auschwitz é preservado ainda hoje, como 

prova viva de que tudo aquilo que os alemães foram capazes de perpetrar, 

para que não o esqueçamos, para que não se permita apagar tão horrendo 

passado, como já o tentaram e ainda hoje tentam, os “revisionistas” de 

plantão, como aqui no Brasil querem reescrever a história da ditadura 

militar, em uma narrativa benfazeja aos militares.  

Em texto de 1980, Primo Levi (2016) mostra sua indignação com 

a má-fé revisionista, contra a qual terá de lutar muitas vezes. Em um texto 

que fala da suspeita de falsificação levantada contra o relato da jovem Anne 

Frank diz:  

A estratégia, ao que parece, é sempre a mesma. No passado 

“alguém” desencavou na França um professorzinho mal 

informado, muito ambicioso e meio esquisito, e o incumbiu de 

nobre missão:demonstrar que as câmeras de gás de Auschwitz 

nunca existiram, ou melhor, existiram sim, mas serviam só 

para matar piolhos; que toda a impressionante documentação 

sobre o genocídio nazista, mapas e objetos, memoriais e 

museus, tudo é obra de falsários; que, por conseguinte, todos 

os testemunhos de acusação são mentirosos. O argumento 

chave do professorzinho era singular: afirmou-se que havia 

câmaras de gás em Oranienburg e Dachau; não havia; 

portanto, não havia em lugar nenhum, e a matança é uma 

invenção dos judeus.  

Em outro texto, “Caçadores de mentiras para negar o Holocauto”, 

do mesmo ano (1980), Primo Levi (2016) volta ao tema do revisionismo 

negacionista: 
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Em Torrance, perto de Los Angeles, foi fundado um Ìnstitute 

for Hostorical Review”, cujo objetivo estatutário é a revisão 

da história oficial da Segunda Guerra Mundial. Sobre essa 

finalidade nada haverá que objetar se dos estatutos não se 

inferisse que essa revisão é de mão única: está preocupada 

apenas em negar ou minimizar os crimes do nazismo. Não 

surpreende ler que em Torrance ocorreu um seminário do qual 

participou um especialista no ramo, aquele professor 

Faurisson que tentou obstinadamente dar o que falar no ano 

passado, ao afirmar que as câmaras de gás de Auschwitz não 

mataram ninguém, aliás, foram construídas depois da guerra 

com o objetivo de difamar o regime nazista. 

À entrada do campo de Auschwitz há um grande portão e, em 

cima do mesmo, uma frase bem iluminada “Arbeit Macht Frei” (o trabalho 

liberta), a ilustrar o humor negro e pútrido dos algozes. 

Em um texto em que analisa essa expressão Primo Levi (2016) 

constata: 

Como todos sabem, essas eram as palavras escritas sobre o 

portão de entrada do campo de concentração de Auschwitz. 

Seu significado literal é “o trabalho liberta”; seu significado 

profundo é bem menos claro, só pode causar perplexidade e 

presta-se a algumas considerações. O campo de concentração 

de Auschwitz foi criado razoavelmente tarde; foi concebido 

desde o início como campo de extermínio, não como campo 

de trabalho. [...] É provável que tivesse significado irônico, 

que brotasse daquela veia humorística pesada, arrogante, 

sinistra, cujo segredo só os alemães têm e que só em alemão 

tem nome.  

Primo Levi (1988) reconstrói, pelo fio de sua prodigiosa memória, 

os instantes iniciais, logo após ter passado pela seleção, na qual uns tomam 

imediatamente o caminho da morte e outros têm o direito de prolongar seu 

calvário:  

Descemos, fazem-nos entrar numa sala ampla, nua e 

fracamente aquecida. Que sede! O leve zumbido da água nos 

canos da calefação nos enlouquece: faz quatro dias que não 

bebemos nada. Há uma torneira e, acima, um cartaz: proibido 

beber, água poluída. Besteira: é óbvio que o aviso é um 

deboche. “Eles” sabem que estamos morrendo de sede, botam-

nos numa sala, há uma torneira e Wassertrinken verboten. 

Bebo, e convido os companheiros a beber também, mas logo 

cuspo fora a água: está morna, adocicada, com cheiro de 

pântano. Isto é o inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve 

ser assim: uma sala grande e vazia, e nós, cansados, de pé, 

diante de uma torneira gotejante mas que não tem água 
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potável, esperando algo certamente terrível, e nada acontece, e 

continua não acontecendo nada. Como é possível pensar? Não 

é mais possível; é como se estivéssemos mortos. Alguns 

sentam no chão. O tempo passa, gota a gota.   

O ímpeto que preciso conter, para o bem de todos nós, é não me 

deixar tomar pela citação, pela transcrição de toda a obra, de cada 

descrição, de cada situação, em que a experiência humana é levada a 

limites inimagináveis. Além de tudo isso, Primo Levi, com seu domínio 

verbal e com a literariedade de seu texto, é inimitável. 

Diante dessa atroz realidade, como sobreviver, como não 

sucumbir, como não submergir diante de tanta violência, privação, fome e 

frio? Como manter a sanidade, a humanidade, a civilidade, a civilização? 

Primo Levi (1988) nos dá alguma pista:  

A capacidade humana de cavar-se uma toca, de criar uma 

casca, de erguer ao redor de si uma tênue barreira defensiva, 

ainda que em circunstâncias aparentemente desesperadas, é 

espantosa e mereceria um estudo profundo. Trata-se de um 

precioso trabalho de adaptação, parte passivo e inconsciente, 

parte ativo: cravar um prego no beliche para pendurar os 

sapatos, à noite; ajustar tácitos acordos de não-agressão com 

os vizinhos; intuir e aceitar os hábitos e leis peculiares do 

Kommando e do Bloco. Graças a esse trabalho, depois de 

umas semanas consegue-se alcançar certo equilíbrio, certo 

grau de segurança frente aos imprevistos; o ninho está feito, o 

trauma da mudança foi superado.  

Primo Levi (1988) faz uma reflexão, digna de nota, sobre a vida 

no campo de concentração: 

Essa, então, é a vida ambígua do Campo. Desse modo brutal, 

oprimidos até o fundo, viveram muitos homens do nosso 

tempo; todos, porém, durante um período relativamente curto. 

Poderíamos, então, perguntar-nos se vale mesmo a pena, se 

convém que de tal situação humana reste alguma memória. A 

essa pergunta, tenho a convicção de poder responder que sim. 

Estamos convencidos de que nenhuma experiência humana é 

vazia de conteúdo, de que todas merecem ser analisadas; de 

que se podem extrair valores fundamentais (ainda que nem 

sempre positivos) desse mundo particular que estamos 

descrevendo. Desejaríamos chamar a atenção sobre o fato de 

que o Campo foi também (e marcadamente) uma notável 

experiência biológica e social. Fechem-se entre cercas de 

arame farpado milhares de indivíduos, diferentes quanto a 

idade, condição, origem, língua, cultura e hábitos, e ali 

submetam-nos a uma rotina constante, controlada, idêntica 
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para todos e aquém de todas as necessidades; nenhum 

pesquisador poderia estabelecer um sistema mais rígido para 

verificar o que é congênito e o que é adquirido no 

comportamento do animal-homem frente à luta pela vida. Não 

acreditamos na dedução mais óbvia e fácil: de que o homem é 

essencialmente brutal, egoísta e estulto, como pareceria 

demonstrar o seu comportamento ao ruir toda a estrutura 

social, e que portanto o Häftling é somente o Homem sem 

inibições. Preferimos pensar que, quanto a isso, pode-se 

chegar apenas a uma conclusão: frente à pressão da 

necessidade e do sofrimento físico, muitos hábitos, muitos 

instintos sociais são reduzidos ao silêncio. 

 

Há uma questão que sempre afligiu Primo Levi e a muitos outros 

sobreviventes de campos de concentração: Por que sobrevivi, enquanto 

tantos sucumbiram? Quais circunstâncias físicas, psíquicas, ou de outras 

naturezas estão associadas à preservação da vida, nas condições mais 

adversas, e quais contribuem para o inevitável aniquilamento do corpo e da 

alma? Segundo Primo Levi (1988):  

Sucumbir é mais fácil: basta executar cada ordem recebida, 

comer apenas a ração, obedecer à disciplina do trabalho e do 

Campo. Desse modo, a experiência demonstra que não se 

agüenta quase nunca mais do que três meses. A história — ou 

melhor, a não-história — de todos os “muçulmanos” que vão 

para o gás, é sempre a mesma: simplesmente, acompanharam 

a descida até o fim, como os arroios que vão até o mar. Uma 

vez dentro do Campo, ou por causa da sua intrínseca 

incapacidade, ou por azar, ou por um banal acidente qualquer, 

eles foram esmagados antes de conseguir adaptar-se; ficaram 

para trás, nem começaram a aprender o alemão e a perceber 

alguma coisa no emaranhado infernal de leis e proibições, a 

não ser quando seu corpo já desmoronara e nada mais poderia 

salvá-los da seleção ou da morte por esgotamento. A sua vida 

é curta, mas seu número é imenso; são eles, os “muçulmanos”, 

os submersos, são eles a força do Campo: a multidão 

anônima', continuamente renovada e sempre igual, dos não-

homens que marcham e se esforçam em silêncio; já se apagou 

neles a centelha divina, já estão tão vazios, que nem podem 

realmente sofrer. Hesita-se em chamá-los vivos; hesita-se em 

chamar “morte” à sua morte, que eles já nem temem, porque 

estão esgotados demais para poder compreendê-la. 

 

Entretanto, não se sobrevive impunemente a uma “experiência” 

como essa. As feridas físicas tendem a cicatrizar sem que, talvez, delas 

reste nenhum vestígio. As feridas impingidas à alma, essas são perenes, são 
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como cicatrizes, que se formam na psique, como sequelas de grandes 

ferimentos, a mente lesionada jamais readquire sua tonicidade pregressa. 

Os sobreviventes carregam consigo, indefinidamente, a culpa por 

terem sobrevivido, quando “tantos bons e justos” tiveram suas vidas 

impiedosamente suprimidas. Acompanhemos as reflexões de Primo Levi 

(2004): 

Você tem vergonha porque está vivo no lugar de um outro? E, 

particularmente, de um homem mais generoso, mais sensível, 

mais sábio, mais útil, mais digno de viver? É impossível evitar 

isso: você se examina, repassa todas as suas recordações, 

esperando encontrá-las todas, e que nenhuma delas se tenha 

mascarado ou travestido; não, você não vê transgressões 

evidentes, não defraudou ninguém, não espancou (mas teria 

força para tanto?), não aceitou encargos (mas não lhe 

ofereceram ...), não roubou o pão de ninguém; no entanto é 

impossível evitar. É só uma suposição ou, antes, a sombra de 

uma suspeita: a de que cada qual seja o Caim do seu irmão e 

cada um de nós (mas desta vez digo “nós” num sentido muito 

amplo, ou melhor, universal) tenha defraudado seu próximo, 

vivendo no lugar dele. É um suposição, mas corrói; penetrou 

profundamente, como um carcoma; de fora não se vê, mas 

corrói e grita. 

E a vergonha de quem inflige dor? De quem sabia o que acontecia 

e não agiu? A população alemã, no seu conjunto, sabia o que se 

desenrolava à sua volta, com seus vizinhos, no seu bairro, em sua cidade, 

em seu país? Havia como ignorar? Havia o que fazer?  Primo Levi (2010), 

assim como tantos outros, se fazia essas indagações:  

Sabiam eles o que tinha acontecido em Auschwitz, as 

matanças silenciosas e quotidianas, a um passo das suas 

portas? Se o sabiam, como podiam andar pelas ruas, voltar às 

suas casas, olhar para os seus filhos, atravessar o átrio de uma 

igreja? Se não o sabiam, tinham que nos escutar 

religiosamente, informar-se por nós, por mim, de tudo e 

rapidamente; sentia o número tatuado no meu braço gritar 

como uma ferida.  

O tema da vergonha, a qual todos deviam curvar-se, foi tema 

recorrente em suas reflexões e análises:  

E há uma outra vergonha mais ampla, a vergonha do mundo. 

John Donne disse admiravelmente, e foi citado inúmeras 

vezes com ou sem propósito, que “nenhum homem é uma 



- 481 - |   Direito em Perspectivas 

 

ilha” e cada sinal de morte ressoa para todos. No entanto, 

existe quem, diante da culpa alheia ou da própria, dá as costas 

a fim de não vê-la nem se sentir por ela tocado: foi o que fez a 

maior parte dos alemães nos doze anos hilterianos, na ilusão 

de que não ver significasse não saber e que não saber os 

livrasse de sua cota de cumplicidade ou de conivência. Mas a 

nós o biombo da ignorância deliberada, o partial shelter de T. 

S. Elliot, foi negado: não pudemos deixar de ver. O mar de 

dor, passado e presente, nos circundava, e seu nível subia de 

ano em ano até quase nos fazer submergir. Era inútil fechar os 

olhos ou virar-lhe as costas, porque estava inteiramente em 

torno de nós, em toda direção até o horizonte. Não nos era 

possível, nem quisemos, ser ilhas; entre nós, os justos, nem 

mais nem menos numerosos do que em qualquer outro grupo 

humano, experimentaram remorsos, vergonha, dor – em 

resumo -, pelo crime que outros, e não eles, tinham cometido, 

e no qual se sentiram envolvidos, porque sentiam que tudo 

quanto acontecera em torno deles, em sua presença, e neles, 

era irrevogável. Jamais poderia ser cancelado; demonstrava 

que o homem, o gênero humano, nós, em suma, éramos 

potencialmente capazes de construir uma quantidade infinita 

de dor; e que a dor é a única força que se cria do nada, sem 

custo e sem cansaço. Basta não ver, não ouvir, não fazer. 

 Primo Levi disse algumas vezes, com certa angústia e 

desalento, que quando voltou à sua Turim natal, depois de um infernal e 

interminável périplo, assunto do livro “A Trégua”, segundo de sua trilogia, 

sentia que as pessoas não queriam ouvir os relatos do que tinha acontecido. 

Escolheram esquecer, como se esquecendo tais fatos deixassem de existir. 

Em 1955, por ocasião dos dez anos da libertação dos campos de 

concentração vemos que seu testemunho desolado ainda se faz presente: 

“... é triste e significativo constatar que, pelo menos na Itália, 

o assunto, em vez de ter se tornado história, está caindo no 

mais completo esquecimento”. (LEVI, 2016).  

 Continua Primo Levi (2016), no mesmo relato de 1955: 

Nesta ocasião, é supérfluo lembrar números; lembrar que se 

tratou da mais gigantesca carnificina da história, a ponto de 

praticamente reduzir a zero, por exemplo, toda a população de 

judeus de nações inteiras da Europa Oriental; lembrar que, se 

a Alemanha nazista tivesse tido as condições de levar seu 

plano a termo, a técnica experimentada em Auschwitz e em 

outros lugares teria sido aplicada a continentes inteiros com a 

conhecida seriedade dos alemães. Hoje é indelicado falar dos 

campos de concentração. Corremos o risco de ser acusados de 

vitimização ou de amor gratuito ao macabro, na melhor das 

hipóteses; na pior, de mentira pura e simples, ou quem sabe de 
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atentado ao pudor. É justificado esse silêncio? Devemos 

tolerá-lo, nós, os sobreviventes? Devem tolerá-lo aqueles que, 

petrificados pelo espanto e pela repugnância, assistiram às 

partidas dos vagões vedados, em meio a espancamentos, 

palavrões e gritos desumanos, e, anos depois, viram o retorno 

dos pouquíssimos sobreviventes, com o corpo e o espírito em 

frangalhos? Será justo considerar esgotada a tarefa de dar 

testemunho, coisa que então era sentida como necessidade e 

dever imediato? A resposta só pode ser uma. Não é lícito 

esquecer, não é lícito calar. Se calarmos, quem falará? Claro 

que não os culpados e seus cúmplices. Se faltar nosso 

testemunho, num futuro nada distante os feitos da bestialidade 

nazista, exatamente por sua enormidade, poderão ser 

relegados ao rol das lendas. Falar, portanto, é preciso. 

 

Thomas Jefferson nos legou uma frase que se tornou lapidar: “O 

preço da liberdade é a eterna vigilância”. O Holocausto, como o ícone mais 

pungente do desrespeito aos direitos humanos, não pode jamais ser 

esquecido ou ter sua memória desvanecida. 

Esse temor, do esquecimento, afligiu a muitos daqueles que 

vivenciaram os padecimentos da mortífera maquina de guerra nazista. 

Theodor Adorno (1995), importante filósofo alemão e um dos 

mais destacados integrantes da “Escola de Frankfurt” foi uma das vítimas 

do nazismo. 

Tendo que emigrar de seu país natal a fim de preservar a própria 

vida, também fala da “exigência” de que a experiência de Auschwitz não se 

repita, sendo, segundo ele, que a primeira de todas as exigências para a 

educação é impedir que repetissem a barbárie, expressando, de igual modo, 

sua indignação pela pouca atenção dada a tão atroz acontecimento: 

A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas 

para a educação. De tal modo ela precede quaisquer outras que creio não 

ser possível nem necessário justificá-la. 

Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. 

Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda monstruosidade 

ocorrida. 
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Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e 

as questões que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo 

nas pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no 

que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas. 

Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de 

significado e importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita. 

Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. 

Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas não se trata 

de uma ameaça, pois Auschwitz foi à regressão; a barbárie continuará 

existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental as condições 

que geram esta regressão. 

E isto que apavora. Apesar da não visibilidade atual dos 

infortúnios, a pressão social continua se impondo. Ela impele as pessoas 

em direção ao que é indescritível e que, nos termos da história mundial, 

culminaria em Auschwitz. 

Dentre os conhecimentos proporcionados por Freud, efetivamente 

relacionados inclusive à cultura e à sociologia, um dos mais perspicazes 

parece-me ser aquele de que a civilização, por seu turno, origina e fortalece 

progressivamente o que é anticivilizatório. 

Justamente no que diz respeito a Auschwitz, os seus ensaios O 

mal-estar na cultura e Psicologia de massas e análise do eu mereceriam a 

mais ampla divulgação. Se a barbárie encontra-se no próprio principio 

civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de desesperador. 

Por isso, é preciso lembrar sempre, em um exercício mnemônico 

reiterado e ininterrupto.  Em razão disso, a importância seminal de relatos 

como os de Primo Levi, por mais dolorosos que sejam. 

Os cadáveres devem ficar insepultos, metaforicamente falando, a 

memória desses trágicos, horrendos, ignóbeis e abjetos acontecimentos 

deve ser perene. Tal com um “Funes, o memorioso”, personagem 

inesquecível de Jorge Luís Borges, a humanidade deve preservar cada 
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detalhe deste incômodo evento, que nos faz lembrar do que fomos e do que 

somos capazes de perpetrar. 
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CAPÍTULO XVIII 
________________________________________________________________________ 

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS 
ARBITRAIS ESTRANGEIRAS NO 

BRASIL 

 

Ludmila Souza Britto178 

Cristiane Trani Gomes179 

 

 

RESUMO O presente trabalho trata do reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras no advento do Novo Código de Processo 

Civil. Para auferir o procedimento de homologação e reconhecimento dos 

laudos arbitrais, uma pesquisa bibliográfica foi necessária, através de 

análise do instituto da arbitragem, desde uma abordagem histórica até sua 

aplicação atual. Reconhece-se que a arbitragem é um instituto célere, ágil e 

menos burocrático, se tornando essencial para acompanhar o fluxo 

globalizado do comércio internacional atualmente. Com isso, descobriu-se 

que a arbitragem comercial internacional é pautada na autonomia da 

vontade das partes, e esta deve ser preservada durante reconhecimento e 

execução de sentenças arbitrais estrangeiras para garantir as vantagens e 

benefícios advindos do procedimento arbitral. Assim, o presente trabalho 

demonstra a forma como é realizada a homologação de sentença arbitral 

estrangeira e a forma e regramentos para a devida execução no território 

brasileiro.  

PALAVRAS-CHAVE: Arbitragem internacional; Reconhecimento; 

Execução; Sentença Arbitral Estrangeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre o reconhecimento e 

execução de sentença arbitral estrangeira no Brasil. Inicialmente, é de suma 

importância discutir o significado de Arbitragem, aqui como uma forma de 

resolução de conflitos alternativa ao judiciário que consiste na intervenção 

de um terceiro (árbitro) que proferirá a sentença arbitral a fim de encerrar o 

litígio.  

Além das regras pertinentes à arbitragem, a legislação brasileira 

cuidou de regular a atuação dos árbitros e sua capacidade para realizar a 

função na arbitragem, definindo que este deve ser uma pessoa capaz e não 

pode ser suspeito ou impedido, nos termos da Constituição da República 

Federativa  do Brasil de 1988.  

Não obstante, a arbitragem mesmo proporcionando diversos 

benefícios, como celeridade, maior sigilo, desburocratização e prevalência 

da autonomia da vontade, ainda possuem alguns impedimentos e 

desestímulos, que serão abordados posteriormente. 

A arbitragem ainda é um instituto de difícil acesso, uma vez que 

nem sempre possui menor custo e pode causar desconfiança por parte da 

população que, culturalmente, vê no judiciário a única forma possível de 

solucionar os litígios. 

Nesse diapasão, o instituto da arbitragem no Brasil é regulamentado 

por lei própria, que garante a proteção de direitos dos cidadãos e 

uniformização quanto a sua aplicação no resto do mundo.  

Quanto à arbitragem internacional, esta se caracteriza pela solução 

de litígio de partes de mais de uma nacionalidade, moldada por acordos e 

tratados que possibilitam uniformização e redução de conflitos entre 

diferentes ordenamentos jurídicos. 

A sentença arbitral pode ser definida como o ápice da arbitragem, 

ou seja, o fim que se almeja conseguir para solucionar o litígio e encerrar o 
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processo, esta deve ser escrita e respeitar os requisitos descritos em lei para 

o caso de sua posterior homologação.  

O ordenamento jurídico brasileiro considera o princípio da 

territorialidade para a diferenciação de sentença arbitral e sentença arbitral 

estrangeira, bastando que tal definição se dê caso a sentença seja proferida 

dentro ou fora do território brasileiro.  

Neste sentido, o que se percebe é que a sentença arbitral possui o 

mesmo peso de uma sentença judicial, já que a devida homologação e 

reconhecimento garante a citação do devedor para o pagamento e, em caso 

de inadimplência, a sentença arbitral estrangeira se transforma em título 

executivo, passível de execução no território brasileiro com as mesmas 

formas de expropriação que um título originalmente nacional abrangeria.  

A homologação da sentença arbitral estrangeira implica em garantia 

da ordem pública e soberania nacional, ou seja, o conteúdo da sentença 

arbitral estrangeira não pode ferir e nem ultrapassar o ordenamento 

brasileiro.  

A forma com que a sentença arbitral é reconhecida e executada no 

Brasil é diretamente ligada ao crescimento econômico, quando se tratando 

de arbitragem comercial, e garantia da segurança jurídica através da ordem 

pública necessária para a homologação da sentença arbitral estrangeira.  

Diante disso, a presente pesquisa justifica-se devido a atual 

relevância do tema, uma vez que o cenário  não apenas jurídico, mas 

também econômico e internacionalista brasileiro apresenta uma forte 

ligação com a utilização da arbitragem, e consequentemente sua execução 

no país optado, por isso, deve-se levar em consideração a relevância do 

devido procedimento de reconhecimento e execução de sentença arbitral 

estrangeira no Brasil. 

Desta forma, ao analisar a regulação brasileira e os tratados os quais 

o Brasil é signatário, indaga-se: Qual a forma de reconhecimento e 

execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras no Brasil segundo o Novo 

Código de Processo Civil de 2015 (NCPC) e quais seus efeitos? 
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2 O INSTITUTO DA ARBITRAGEM  

 

Segundo Álvaro Villaça Azevedo: “A arbitragem é um acordo de 

vontades de que se utilizam os contratantes, preferindo não se submeter à 

decisão judicial, com o objetivo de dirimir seus conflitos de interesses 

presentes ou futuros, por meio de árbitro ou de árbitros.” (AZEVEDO apud 

MAGALHÃES180, 2006, p.54). 

Para José Eduardo Carreira Alvim, arbitragem é “a instituição pela 

qual as pessoas capazes de contratar a árbitro, por elas indicados ou não, o 

julgamento de seus litígios relativos a direitos transigíveis”. (ALVIM apud 

MAGALHÃES181, 2006, p.55). 

A definição de Carlos Alberto Carmona sobre arbitragem é: 

“meio alternativo de solução de controvérsias através da 

intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus 

poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, 

sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a 

mesma eficácia da sentença judicial.” (CAMONA apud 

MAGALHÃES182, 2006, p.55). 

A Arbitragem pode ser então definida a partir de quatro elementos 

essenciais, quais sejam: 

“a) a existência de lide entre as partes, e que o objeto dessa lide verse 

sobre direitos disponíveis; b) a existência de uma convenção arbitral 

estabelecendo que a disputa será resolvida por arbitragem, já que, no 

Brasil, não existe arbitragem obrigatória; c) a indicação, pelos 

litigantes ou consentidos por eles, de terceiro, ou pelo juiz, da pessoa 

(ou das pessoas), imparcial e desinteressada, que irá resolver a 

questão; d) o caráter vinculante da sentença arbitral, para as partes, 

tendo inclusive executoriedade nos tribunais estatais.” 

(MAGALHÃES183, 2006, p.56). 

 

 
180 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 

181 Idem. 

182 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 

183 Idem. 
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Diante disso, percebe-se que há um litígio que precisa de solução, 

devendo este ter como objeto direito disponível e transigível. Essa lide é 

“um conflito (intersubjetivo) de interesses qualificados por uma pretensão 

contestada (discutida).” (MAGALHÃES184, 2006, p.56). 

A convenção de arbitragem é a “expressão da vontade das partes, 

feita por escrito, pela qual decidem submeter à arbitragem todos ou alguns 

dos litígios surgidos – ou a surgir- entre elas, relacionados com 

determinada relação jurídica. Ela é gênero e tem como espécie a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral.”(MAGALHÃES185, 2006, p.57). 

Segundo o texto da lei de Arbitragem nº 9.307/96, em seu artigo 4º 

é “A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em 

um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que 

possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.” (BRASIL186, 1996). E em 

seu art.9º: “O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes 

submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser 

judicial ou extrajudicial.” (BRASIL187, 1996). 

Este compromisso, desde que tendo como objeto um direito 

disponível, pode ser escolhido livremente pelas partes, contanto que haja 

um documento particular devidamente assinado pelas partes e por duas 

testemunhas ou através de termo nos autos. 

O terceiro elemento essencial é a escolha e indicação do árbitro, ou 

árbitros, aquele terceiro indicado pelos litigantes ou de comum escolha por 

eles para solucionar a lide. Este árbitro deverá ser imparcial e 

 
184 Idem. 

185 Idem. 

186 BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre arbitragem. Brasília, 

DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 26 abr. 2019 

187 BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre arbitragem. Brasília, 

DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 26 abr. 2019 
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desinteressado, sempre observando as regras estabelecidas previamente na 

convenção arbitral. 

Por último, mas não menos importante, o caráter vinculante da 

sentença arbitral se torna um elemento necessário, vez que esta deve ser 

executada em tribunais. A sentença arbitral é o que finaliza o procedimento 

da arbitragem, produzindo efeitos semelhantes à de sentença proferida pelo 

órgão judiciário, devendo observar sua forma expressa em documento 

escrito. 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Por mais que seja um instituto atual em questões de aplicabilidade, 

a arbitragem tem suas raízes formadas desde a Grécia antiga, já que na 

mitologia, o conflito dos deuses e heróis era resolvido por um terceiro 

(MAGALHÃES188, 2006, p.32). Tal instituto foi consolidado de acordo 

com as regras de cada cidade, por isso, a constante troca de experiências 

jurídicas criou um direito intermunicipal, que se manteve até o século II 

A.C., quando da dominação Romana. 

Os Hebreus também tiveram a presença da arbitragem desde 1.300 

A.C.; o Beth-Din, que era um colegiado de três árbitros, com competência 

o suficiente para solucionar todos os assuntos (MAGALHÃES189, 2006, 

p.33). 

A arbitragem surgiu antes mesmo do poder judiciário, como é 

possível observar, a organização estatal que permitiu o julgamento e 

transferência de poder para o judiciário surgiu diante da necessidade de 

intervenção para resolução de conflitos, transferindo, inclusive, a pena 

corporal para pecuniária, deixando de atingir a pessoa e atingindo seu 

patrimônio. 

 
188 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 

189 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 



- 492 - |   Direito em Perspectivas 

 

2.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

A Arbitragem não possui uma natureza jurídica específica segundo 

as correntes doutrinárias, sendo assim, dividiu-se em 4 correntes, que são 

elas: 

“a) a primeira é de natureza puramente contratual; b)a 

segunda, considera o Juízo Arbitral uma verdadeira jurisdição 

;c) a terceira, considera as outras duas muito extremadas, por 

isso, conferiu natureza mista ao instituto, ou seja, contratual 

no seu fundamento inicial, e também jurisdicional, ante a 

natureza pública da sentença arbitral; d)a quarta, enxerga na 

Arbitragem um equivalente jurisdicional, ao considerar que a 

jurisdição pertence somente ao Estado. Porém, a Arbitragem 

equivale a ela, pois apresenta todas as suas funções.” 

(MAGALHÃES190, 2006, p. 72). 

A teoria contratualista se embasa principalmente na origem da 

Arbitragem e na relação entre os árbitros, que tem caráter contratual e 

privatista, ou seja, a relação não é jurídica, mas sim gerada após acordo 

entre as partes. 

Além disso, a própria função dos árbitros não é jurisdicional, uma 

vez que suas atribuições são particulares, não há sequer um juízo 

específico. 

O Estado não tem poder suficiente, e nem interesse, em proibir que 

particulares resolvam seus conflitos da forma que lhes convém. A 

existência de regulamentação infere apenas na proteção de direitos e 

uniformização para garantia da segurança jurídica e, consequentemente, 

crescimento da utilização de diferentes formas de resolução de conflito que 

não a judicial. 

Portanto, o que se verifica nesta corrente, é que os poderes 

conferidos ao árbitro são limitados aos poderes inerentes aos particulares, 

não sobrepondo e sequer se igualando à jurisdição. Apesar de possuir 

alguns componentes inerentes à jurisdição, a arbitragem não dispõe de 

todos, principalmente coerção e jurisdição. 

 
190 Idem. 
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“Diferentemente do juiz togado, falta ao árbitro a jurisdição 

ancorada em imperium, ou seja, aquela representada pelo poder de dizer, 

ordenar e fazer exercer, compulsoriamente, o direito afirmado, seja 

provisório ou definitivo.” (MAGALHÃES191, 2006, p.73). 

A corrente que defende a arbitragem como jurisdição tem como 

fundamento principalmente a função de julgador atribuída ao árbitro, sendo 

esta uma função advinda da lei. Consequentemente, os árbitros se tornam 

juízes, pois mesmo que através de um contrato privado, exercem uma 

função pública. 

Além disso, o laudo se iguala à sentença, enquanto os árbitros se 

igualam aos juízes tanto em função quanto responsabilidades. 

“Os árbitros têm a função de analisar a controvérsia, e de aplicar as 

regras estabelecidas pelas partes no caso concreto. Com isso, a Arbitragem 

atinge a finalidade da jurisdição, que é a de realizar a justiça.” 

(MAGALHÃES192, 2006, p. 74). 

Na Lei de Arbitragem Brasileira, Lei nº 9.307/96, é possível 

identificar a influência da teoria de jurisdição quando analisado o instituto 

da sentença.  

Não obstante a sentença proferida no Brasil, também é utilizado 

como argumento para atribuir jurisdição à arbitragem a forma como é 

realizada a homologação e o reconhecimento de sentença arbitral 

estrangeira no Brasil para posterior execução: 

 

“A sentença arbitral estrangeira, para ser reconhecida ou 

executada no Brasil, está sujeita, unicamente, à homologação 

do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo procedimento será o 

mesmo utilizado para a homologação de sentença estrangeira 

(arts. 35 e 36).” (MAGALHÃES193, 2006, p.75). 

 
191 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 

192 Idem. 

193 Idem. 
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A terceira teoria abrange ambas as teorias comentadas, chamada de 

mista ou híbrida, conciliando as teorias no que diz respeito à natureza 

contratual e pública, “sendo de caráter obrigacional, já que nasce da 

vontade das partes; e de natureza pública, já que regula uma relação de 

direito processual.” (MAGALHÃES194, 2006, p. 78). 

 

“Assim, a convenção arbitral seria, na verdade, contrato 

privado que disciplina matéria de direito público, que 

interessa à ordem pública, nacional ou internacional, à medida 

que se destina a compor controvérsia que, mesmo entre 

particulares, afeta essa ordem pública.” (JOSE CARLOS apud 

MAGALHÃES195, 2006, p.78) 

 

Desta maneira, constata-se que na mesclagem ocorrida nesta teoria 

engloba os fundamentos utilizados para definir a teoria contratual e 

jurisdicional, quais seja a existência de um compromisso arbitral que 

garante a vontade das partes para sua elaboração, bem como designação de 

regras e preferências que guiarão o processo de arbitragem. 

Ademais, a teoria mista também abrange a existência de uma 

sentença arbitral que possui a mesma qualidade de uma sentença jurídica, 

além da função atribuída ao árbitro, que se assemelha a de um Juiz, não os 

diferenciando. O serviço prestado pelo árbitro é o mesmo prestado pelo 

Juiz, se diferindo apenas pela pessoa responsável pelo julgamento. 

A quarta e última teoria se define como defendendo “a natureza de 

um equivalente jurisdicional, e se enquadra com os verdadeiros objetivos 

da Arbitragem.” (MAGALHÃES196, 2006, p.81) 

Desta forma, tal teoria equipara a arbitragem à jurisdição, já que 

ambas têm o objetivo de pacificação social e justiça. Por isso, a função da 

 
194 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 
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arbitragem se resume em solucionar o conflito através da 

heterocomposição. 

Não há uma hierarquia entre os árbitros e o poder jurisdicional, ou 

seja, os árbitros não se enquadram como funcionários ou como parte do 

poder judiciário, mas sim como um terceiro julgador em um processo 

contratual. 

A opção pela arbitragem implica a renúncia à opção pela solução 

através do judiciário, alterando o poder de decisão para os árbitros 

escolhidos e devendo, obrigatoriamente, se submeter a tal decisão.  

Tanto a opção pela arbitragem quanto as peculiaridades atribuídas 

ao processo de arbitragem são definidas em acordo bilateral, ou seja, a 

Convenção Arbitral, cuja natureza não pode ser confundida com a natureza 

da arbitragem propriamente dita.  

A jurisdição na arbitragem se torna um meio de conduzir o processo 

regularmente, colocando ambos os institutos, arbitragem e jurisdição, lado 

a lado, um complementando o outro. 

 

”Ao juiz de direito compete ordenar diligência e, se 

necessário, presidir a elas, as diligências que o árbitro não 

pode realizar. Toma o juiz o termo de compromisso, assinado 

nos autos, e o assine, também. Põe fim ao processo, pela 

superveniência do compromisso, do mesmo modo que o 

reabre, se extinto o juízo arbitral ou o compromisso.” 

(BARROS apud MAGALHÃES197, 2006, p.81). 

Infere-se, portanto, que apesar de possuir o mesmo objetivo que a 

jurisdição, a arbitragem não faz parte da jurisdição.  

Cumpre ressaltar que a escolha por qualquer uma das teorias é de 

opção daquele que desenvolverá a tese, observando os fundamentos tidos 

como verdadeiros na definição de cada uma. 

 

 
197 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 
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2.3 PROPRIEDADES 

 

Torna-se imprescritível elencar as vantagens da Arbitragem em 

relação à jurisdição, já que são tais vantagens que geram consequências, 

como por exemplo, a diminuição de processos no judiciário, quando as 

pessoas acabam optando por realizar a arbitragem ao invés de instaurar 

uma ação.  

A atratividade pela celeridade aumenta na medida em que a 

morosidade do judiciário aumenta se tornando uma das propriedades mais 

importantes da arbitragem, uma vez que, na arbitragem comercial, por 

exemplo, o envolvimento de grandes quantias e negócios que precisam de 

uma solução rápida não dispõem de muito tempo para a solução de seus 

litígios.  

Apesar da existência do princípio da celeridade, este visivelmente 

não é aplicado no âmbito jurisdicional brasileiro, já que desde a 

protocolização da ação, até a sentença e julgamento de recursos, casos 

existentes, requer um longo prazo, ultrapassando na maioria das vezes o 

período de um ano, o que não ocorre na arbitragem, exceto seja decidido 

pelas partes um prazo maior do que aquele descrito em lei. 

 

“a) celeridade – agilização dos feitos – porque poderá ocorrer 

o abandono de solenidades formais, redução dos prazos para 

manifestação, irrecorribilidade das decisões. As partes 

escolhem o procedimento que irá reger ocaso, e fixam o prazo 

dentro do qual a sentença arbitral deverá ser proferida. Não o 

fazendo, este será de seis meses.” (MAGALHÃES198, 2006, 

p.83). 

Não obstante a celeridade, esta depende necessariamente das partes, 

uma vez que a inserção de várias diligências que demandam tempo para sua 

realização, protelando a solução da lide. Além disso, caso não haja o 

cumprimento pela parte sucumbente, à execução deverá ser realizada em 

um tribunal, remetendo novamente à morosidade do judiciário.  

 
198 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 
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É inegável que o árbitro é uma parte essencial ao procedimento 

arbitral, porém, não apenas a presença do árbitro se faz importante, mas 

também todas as qualificações que o cercam e que levaram à sua escolha.  

A Arbitragem tem como vantagem a liberdade de escolher um 

árbitro para garantir a imparcialidade do procedimento e gerar maior 

confiança aos envolvidos no processo de arbitragem, principalmente quanto 

à garantia da neutralidade.  

Ademais, uma das diferenças entre um árbitro e um juiz diz respeito 

à especialização, uma vez que o juiz nem sempre possui conhecimento 

específico sobre certo assunto, o que faz com que a opção por um árbitro 

seja a melhor forma para conseguir uma sentença mais específica acerca do 

tema do litígio. 

A opção por pelo menos um árbitro especializado em Direito não é 

obrigatória, mas recomendada, uma vez que o processo de arbitragem 

segue aquilo descrito em lei, portanto, a redação da sentença feita também 

por um profissional com conhecimento no Direito se torna um atrativo para 

a solução do litígio e posterior reconhecimento, homologação e execução 

da sentença, nos casos em que se fazem necessários tais atos.  

 

“b) liberdade de escolha do árbitro, o que traz tranquilidade às 

partes, já que irão escolher os árbitros de sua confiança, e 

assim, permitir a neutralidade e assegurar a imparcialidade 

dos mesmos; c) especialização dos árbitros, uma vez que a 

liberdade de escolha dos mesmos faz com que a indicação 

recaia sobre pessoas que são dotadas de necessário 

conhecimento técnico das questões que irão resolver – os 

experts – na matéria em litígio. Eles entendem, 

profundamente, os termos técnicos e nuanças da disputa que 

poderiam escapar à percepção de um juiz sem experiência na 

questão em discussão.” (MAGALHÃES199, 2006, p.83). 

Quanto à lei, ou norma definida, apesar da existência de uma lei, o 

uso desta não é obrigatório, uma vez que as opções são apenas de 

recomendações. A Convenção Arbitral, responsável pela elaboração de 

 
199 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 
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praticamente todas as regras que o procedimento deve seguir, é a própria 

opção de escolha quando a norma a ser aplicada, podendo esta ser variada, 

estrangeira, ou até mesmo seguir a Lei-modelo da Comissão das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento do Comércio Internacional (UNCITRAL).  

 

 “d) liberdade de escolha da norma a ser aplicada, inclusive 

com a possibilidade de uso da equidade, o que possibilita uma 

perfeita sintonia entre a tutela pretendida e o instrumento a ser 

utilizado pelas partes.” (MAGALHÃES200, 2006, p. 84). 

 

Uma das diferenças entre a arbitragem e o processo judicial é a 

obrigatoriedade da publicidade. Enquanto o judiciário imputa o sigilo 

apenas à alguns processos ou em alguns casos apenas à alguns documentos 

do processo, a arbitragem permite que o processo seja sigiloso desde o seu 

início até a sentença. Isso ocorre, pois, uma das propriedades da arbitragem 

é o sigilo, que determina a não publicação do procedimento ou de 

documentos caso seja vontade das partes, e não determinação legal.  

 

“e) sigilo, visto as partes terem o poder de determinar se o 

procedimento será ou não público.” (MAGALHÃES201, 2006, 

p. 84). 

 

Porém, cumpre ressaltar que a arbitragem não é integralmente 

realizada perante o juízo arbitral, uma vez que, conforme visto, a execução 

é realizada através do poder judiciário, e este, por força legislativa, deve 

respeitar o princípio da publicidade, afastando o sigilo do procedimento 

arbitral.  

Na arbitragem, a informalidade prevalece sobre a formalidade e faz 

com que o acesso aos árbitros sem a necessidade de um procurador 

específico para isso seja facilitado, gerando um ambiente mais flexível e 

passível de utilização da oralidade no lugar das petições que devem ser 

direcionadas ao Juiz para a comunicação no processo.  

 
200 Idem. 

201 Idem. 
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Outra vantagem atribuída a Arbitragem diz respeito ao seu custo 

quando comparado com o poder Judiciário. A necessidade de realizar um 

procedimento mais célere muitas vezes implica em maiores gastos no poder 

Judiciário, o que pode ser evitado se optado pela arbitragem.  

Apesar de não ser um instituto relativamente barato, a arbitragem 

não implica os gastos vinculados ao poder Judiciário, flexibilizando a 

forma com que as partes produzem seus documentos para serem 

apresentados e utilizados para a declaração da sentença.  

 

“g)menor custo da Arbitragem em relação aos processos 

submetidos ao Poder Judiciário, os quais possuem custas 

processuais, honorários advocatícios, pagamento de 

diligências, intimações, perícias, honorários de perito, 

assistência técnica – uma característica que favorece a solução 

mais rápida do caso, o que, para o Direito Empresarial, é de 

fundamental importância diante da celeridade dos negócios. 

Os tribunais arbitrais institucionais, geralmente, mantêm uma 

tabela de honorários dos árbitros e das custas do procedimento 

que não ultrapassa 20% do valor da causa, não resultando em 

custo para o Erário Público.” (MAGALHÃES202, 2006, p. 84). 

Uma característica importante da Arbitragem é o fato de esta 

pertencer às formas alternativas de resolução de conflitos, ou seja, 

composições que priorizam a conciliação. A Arbitragem é um instituto que, 

se bem analisado, promove maior diálogo, compatibilidade e acordo entre 

as partes, já que a Convenção Arbitral deve ser redigida de comum acordo. 

Tal fato, mesmo com a presença de um terceiro julgador, motiva o 

diálogo e o consequente acordo, desta forma, o processo perde a 

característica de competitividades muitas vezes atribuídas ao procedimento 

judicial e passa a ser mais leve.  

 

“h) conciliação, visto a Arbitragem criar um clima de 

colaboração entre as partes, o que facilita a composição da 

lide por elas próprias. Não existe tanto desgaste no 

relacionamento entre as partes, porque desde o início do 

conflito as partes se encontram, conversam, combinam o 

processo arbitral, que deverá ser rápido, enxuto, sem 

 
202 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 
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burocracias e, menos maçante.” (MAGALHÃES203, 2006, 

p.84). 

 

Outrossim, a arbitragem possui suas próprias vantagens e 

permanecem com as garantias oferecidas pelo poder judiciário: ampla 

defesa, contraditório e igualdade.  

Alguns fatos passados também causam o desestímulo ao uso da 

arbitragem no Brasil, como por exemplo, a inexistência anterior de um 

juízo arbitral, fazendo com que a Convenção Arbitral fosse um mero 

documento sem efeito, exceto geração de perdas e danos 

(MAGALHÃES204, 2006, p.86). 

Ainda, havia a necessidade de homologação no país onde a sentença 

foi proferida e no Brasil, através do STF. Isto, apesar de não mais 

necessário, causava a perda das mesmas vantagens que a execução causa.  

Por último, deve-se analisar o país como um todo, seja 

historicamente ou culturalmente. O Brasil é um país que valoriza 

amplamente o Estado, atribuindo a este o poder de mando e desmando 

dentro do país, bem como a fonte de solução para os litígios através do 

julgamento. 

Tal importância atribuída ao Estado fez com que este intervisse 

sempre nas relações que envolviam a iniciativa privada, tratando com 

maior rigor o envolvimento de particular com particular, nem sempre 

agindo adequadamente ou proporcionalmente. 

Essa característica é, talvez, um dos motivos pelos quais as pessoas 

confiem mais no estado para garantir que os deveres sejam cumpridos e que 

direitos sejam criados, afastando a autonomia da vontade e, 

consequentemente, a liberdade e as vantagens inerentes à independência 

que a arbitragem pode proporcionar para as partes. 

 
203 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 

204 Idem. 
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Não apenas as partes são atingidas por essa herança desestimuladora 

do uso da arbitragem, mas também os operadores do Direito, que desde a 

academia até o exercício do Direito são encorajados a ser competidores, 

tratando a lide como um jogo, onde o “adversário” deve perder de qualquer 

forma para que possa ter como satisfeita a lide. 

A modernização dos meios de solução de conflitos e as dificuldades 

encontradas no procedimento judicial estão solucionando os problemas que 

sondavam a arbitragem.  

Principalmente no Brasil, com a implementação da Lei 9.307/96, 

que é baseada na Lei-modelo da UNCITRAL, a uniformização e a 

elaboração de novas regras trouxeram a conformidade da arbitragem com 

situações reais e, consequentemente, aplicáveis no âmbito do direito 

nacional e internacional.  

Algumas soluções apresentadas podem ser elencadas como: 

“conferiu-se à cláusula compromissória o poder de instituí-la, dispensou-se 

a homologação do laudo arbitral pelo Poder Judiciário, e, no âmbito 

internacional, não há mais necessidade da homologação do Judiciário do 

local em que a sentença foi prolatada.” (MAGALHÃES205, 2006, p.88). 

Além disso, todos os outros problemas, como a relatividade de 

algumas vantagens, dependem da análise das partes para buscarem a 

melhor opção para a solução de seus litígios, ponderando os prós e contras 

das formas de solução de conflitos. 

Também, a globalização faz com que a arbitragem seja um meio 

atraente para a solução de conflitos, principalmente quando se tratando de 

litígios comerciais internacionais.  

Quando há a constante negociação entre as partes, e estas devem 

manter contato mesmo após a solução do litígio, é importante que a 

cordialidade seja mantida, o que é difícil se utilizada a adversidade e 

competitividade encontrada no poder Judiciário. 

 
205 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 
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2.4 ARBITRAGEM INTERNACIONAL 

 

Desde os primórdios da humanidade, a negociação internacional é 

importante para o crescimento das nações e possibilita a variedade cultural 

e patrimonial que envolve o mundo. 

A globalização e facilidade em negociar internacionalmente faz com 

que o comércio internacional cresça em velocidade (aumentando), por isso, 

a solução de litígios que envolvam estes contratos internacionais deve ser 

em velocidade proporcional, uma vez que a opção pela jurisdição é, 

conforme conhecido, um caminho lento e burocrático que demanda tempo, 

grande custo e, muitas vezes, conflitos de jurisdição. 

A opção pela arbitragem é realizada no contrato, através da 

convenção de arbitragem, definindo que a solução se dará através de 

árbitros, geralmente de outra nacionalidade para evitar conflitos de 

interesses. 

Além da opção de escolha dos árbitros, a escolha do local de 

decisão também costuma ser diferente para evitar conflitos referentes à 

nacionalidade, ou decisão no Estado de um dos envolvidos no litígio. 

3 SENTENÇA ARBITRAL  

 

A Sentença Arbitral é o ápice da arbitragem, o motivo e objetivo 

pelo qual é instaurado o procedimento de arbitragem, e, consequentemente, 

finaliza o procedimento arbitral, encerrando o litígio e resolvendo as 

questões propostas. 

Apesar do princípio da vontade entre as partes, a sentença deve 

seguir alguns requisitos e peculiaridades descritos em lei, sob pena de 

nulidade da sentença ou até mesmo sua impugnação. 

O ordenamento jurídico adotou o instituto da territorialidade para a 

caracterização da sentença arbitral estrangeira. Assim sendo “será nacional 
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a sentença arbitral proferida no Brasil, ainda que as partes sejam 

estrangeiras e que a matéria diga a respeito ao comércio internacional, e 

será estrangeira a sentença arbitral proferida fora do Brasil.” (AMARAL206, 

2004, p. 345).  

A sentença arbitral “representa o ponto culminante do juízo arbitral, 

pois é o objetivo de todo o procedimento adotado, representando a decisão 

final dos árbitros quanto ao mérito das questões submetidas à apreciação, 

encerrando o litígio”. (MAIA NETO207, 2002, p.63). 

A Sentença Arbitral, para garantir a celeridade inerente à 

arbitragem, possui um prazo definido em lei, sendo este de seis meses em 

caso de não definição anterior de prazo para a apresentação da sentença.  

A definição de um prazo em comum acordo entre as partes garante 

não só a celeridade como também a prevalência da vontade entre as partes 

e a liberdade para designar aquilo que melhor lhes convém.  

A Sentença Arbitral, após proferida, é comunicada às partes, que 

deverão impugnar, se cabível conforme a lei, e, após comunicação e prazo, 

a sentença arbitral tem efeitos semelhantes à sentença e se torna um título 

executivo, precisando, para tanto, uma ação de execução que será proposta 

segundo os requisitos definidos em lei. 

3.1 RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA 

ARBITRAL 

 

A homologação de uma sentença arbitral estrangeira é proferida 

pelo STJ. Este é o único órgão que tem competência para homologação da 

sentença arbitral estrangeira, já que para a homologação são necessários 

alguns requisitos presentes na lei, e alguns requisitos constitucionais. 

 
206 AMARAL. Antonio Carlos Rodrigues do (coord.). Direito do comércio 

internacional: aspectos fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004.  

207 MAIA NETO, Francisco. Arbitragem, a justiça alternativa. Belo Horizonte: F. Maia 

Neto, 2002.  
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Um dos requisitos é que a sentença arbitral não pode contrariar a 

ordem pública do Brasil. Caso contrário, a sentença pode ser anulada e 

passará a ser inválida para execução. 

A homologação de sentença estrangeira é o que permite o 

reconhecimento da sentença de Estado estrangeiro, uma vez que a 

homologação é a ratificação do ato, o que atribui a esta força executória e 

validade jurídica. No caso da homologação de sentença estrangeira, o 

objetivo que se pretende atingir com a homologação é o reconhecimento e 

validade, para posterior aplicação no território brasileiro. 

A função da homologação não é de discutir o mérito, mas sim um 

ato formal revestido de uma análise realizada para garantir que os 

requisitos previstos na Constituição Federal não sofram qualquer ofensa.  

 

“Não obstante o juízo de homologação não adentrar no mérito 

da sentença estrangeira, o Superior Tribunal de Justiça, de 

outro lado, está impedido de homologá-la caso haja ofensa à 

soberania nacional, à ordem pública ou aos bons costumes; em 

certa medida, existiria uma investigação no conteúdo da 

questão julgada pela sentença arbitral forasteira.” (LAW208, 

2016, p.60). 

 

Todos os processos para a realização da arbitragem internacional, 

desde a elaboração da convenção de arbitragem até a sentença prezam pela 

segurança jurídica, que é um atributo fundamental para a escolha de 

negociar ou não com certa empresa, indivíduos ou com o Estado.  

Por isso, é essencial que o impedimento injustificado de 

homologação de sentenças arbitrais estrangeiras pelo Estado seja o mínimo 

possível, garantindo assim a segurança para os países participantes da 

negociação.  

Diante disso, o Brasil, com o advento da Lei de Arbitragem 

Brasileira, se adaptou à atualidade da arbitragem e principalmente à 

uniformização proposta pela Lei-modelo da UNCITRAL, eliminando a 

 
208 LAW, Thomas. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016. 
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necessidade de anterior homologação no país onde a sentença foi proferida, 

aumentando a segurança transmitida internacionalmente. 

A integração do Brasil nos tratados internacionais ampliou e 

modernizou a forma de reconhecimento das sentenças arbitrais 

estrangeiras, conforme disposto no art. 34 da Lei 9.307/96: “A sentença 

arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento 

interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta 

Lei.” (BRASIL209, 1996). 

Além disso, a participação do Brasil em blocos econômicos ampliou 

o número de acordos internacionais, como, por exemplo, o Protocolo de 

Las Leñas, a Convenção do Panamá, a Convenção Interamericana e o 

Acordo de Buenos Aires. 

O conjunto de regras previstas no Protocolo de Las Leñas é seguido 

sempre que houver uma sentença arbitral pendente de homologação no 

Brasil cuja sentença fora proferida em um país do MERCOSUL, facilitando 

a cooperação jurídica internacional e tornando mais eficiente o 

reconhecimento de tais sentenças.  

Porém, apesar da existência das regras do tratado, estas não afastam 

a imposição do procedimento próprio brasileiro, de competência do STJ.  

Desta forma, percebe-se que a aplicação de um tratado ou outro será 

determinado de acordo com o local onde foi proferida a sentença arbitral, 

mantendo as facilidades e cooperação existente entre os países estrangeiros 

e o Brasil, quando da realização da homologação e consequente 

reconhecimento da sentença arbitral estrangeira. 

Há também, a possibilidade de homologação parcial, 

frequentemente atribuída aos casos em que haja a presença pedida de 

urgência ou necessidade de execução provisória, que será devidamente 

 
209 BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre arbitragem. Brasília, 

DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 26 abr. 2019 
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analisada pelo STJ antes da audiência, não ferindo, portanto, o 

contraditório.  

 

3.1.1 PROCEDIMENTO E REQUISITOS 

 

O NCPC trouxe inovações e organizou as disposições no que tange 

a homologação de sentença arbitral estrangeira (art. 960 e seguintes). Nesse 

diapasão, o NCPC é também o responsável na definição dos requisitos para 

a propositura do pedido de homologação de sentença estrangeira. Cumpre 

ressaltar que o pedido de homologação de sentença estrangeira deverá ser 

proposto perante o Superior Tribunal de Justiça, especificamente ao 

Presidente.  

Assim sendo, os requisitos previstos no NCPC estão previstos em 

seu artigo 963210. 

Outrossim, o próprio regimento interno do Superior Tribunal de 

Justiça, a Ementa Regimental nº 18 em seus artigos 216-D e 216-F, e a Lei 

de Arbitragem em seu artigo 39211 elencam requisitos para a homologação 

de sentença considerados indispensáveis. 

Após o pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira, é 

concedido à parte interessada o direito de se manifestar, através de 

contestação ao pedido de homologação no prazo de 15(quinze) dias. 

 
210 “Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:  

I-ser proferida por autoridade competente; 

II-ser precedida de citação regular, ainda que verificada à revelia; 

III-ser eficaz no país em que foi proferida; 

IV-não ofender a coisa julgada brasileira; 

V- estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em 

tratado; 

VI-não conter manifesta ofensa à ordem pública.” (BRASIL, 2015). 
211 “I) ter sido proferida por autoridade competente; ii) conter elementos que comprovem 

terem sido as partes regularmente citadas ou terem sido legalmente verificadas à revelia; 

iii) ter transitado em julgado; iv) não ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa 

humana e/ou a ordem pública; v) ser arbitrável o objeto do litígio, segundo a legislação 

brasileira.”(BRASIL, 1996). 



- 507 - |   Direito em Perspectivas 

 

Tal qual a regulamentação sobre os requisitos, o legislador também 

cuidou de elencar, na Lei de Arbitragem brasileira, em seu artigo 38212, as 

situações em que o Superior Tribunal de Justiça poderá negar o pedido de 

homologação da sentença arbitral estrangeira. 

Os documentos necessários para a propositura do pedido de 

homologação de sentença arbitral estrangeira são:  

 

“a) laudo arbitral; b) contrato e convenção de arbitragem; 

c)regras da instituição arbitral na qual foi proferida a decisão 

arbitral; d)documento que demonstre a jurisdição arbitral; e) 

prova de que o laudo arbitral em questão é a decisão final, a 

saber, documento que comprove a ausência de recurso; f) 

notificação referente ao termo inicial da instauração da 

arbitragem comercial. Como se observa, após a análise de 

inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça, o 

mencionado autor elencou os requisitos e os documentos que 

o requerente da ação de homologação de decisão de laudo 

arbitral no Brasil necessariamente deve juntar na petição 

inicial conforme o regimento interno daquela Corte.” 

(CAMPOS MELO apud LAW213, p. 67, 2016). 

 

Após a contestação, inicia-se o procedimento com o julgamento que 

será dirigido pela Corte Especial, que é “composta pelo Presidente e pelo 

Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo Coordenador-Geral 

de Justiça e por dezoito Ministros, dos quais seis pertencem a cada uma das 

Seções (Direito Privado, Direito Público e Direito Penal).” (LAW214, 2016, 

p.70). 

 
212 “I-as partes da convenção de arbitragem eram incapazes; 

II-a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a submeteram, 

ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida;  

III-não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 

sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

IV-a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi 

possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V-a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula 

compromissória; 

VI-a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornada obrigatória para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral 

foi prolatada.” (BRASIL, 1996). 
213 LAW, Thomas. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016. 

214Idem. 
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Além disso, há também a atuação do Ministério Público, no que 

concerne a avaliação da presença de requisitos de Emenda Regimental 

(LAW215, 2016). Neste caso, o Ministério Público participa ativamente, 

inclusive na impugnação, caso necessário, no prazo de 10(dez) dias.  

Entretanto, no caso de não apresentação da contestação, a análise 

dos requisitos para posterior homologação será imputada ao Presidente do 

STJ.  

A Emenda Constitucional nº 45/2004, que alterou a competência 

para o STJ, também garantiu que em caso de inconstitucionalidade de 

algum tratado ou violação de norma constitucional, a matéria será 

reapreciada pelo STF, caso seja demonstrada a repercussão geral das 

questões envolvidas no processo de homologação. 

Desta forma, é permitida a interposição de recurso extraordinário 

contra decisão proferida pelo STJ que defere ou indefere pedido de 

homologação.  

A Lei de Arbitragem Brasileira, em seu artigo 40, garante que o 

pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira pode ser interposto 

novamente em caso de recusa, desde que os vícios sejam sanados.  

Quando analisado o histórico de homologação de sentenças arbitrais 

estrangeiras no Brasil, infere-se que o STJ minimiza ao máximo a 

interferência nas matérias resolvidas por tribunais arbitrais. Percebe-se que:  

 

“dentre as 61 (sessenta e uma) decisões sobre pedidos de 

homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, entre 2005 e 

2014, 45(quarenta e cinco) sentenças arbitrais foram 

homologadas, 3(três) foram parcialmente homologadas, 

7(sete) não foram homologadas e, em 6(seis) casos houve 

extinção do processo por acordo ou em virtude de 

ilegitimidade da parte.” (LAW216, 2016, p.72). 

 

 

 
215 Idem. 

216 LAW, Thomas. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016. 
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3.1.2 ORDEM PÚBLICA E SOBERANIA NACIONAL 

 

O conceito de ordem pública é inconstante, uma vez que depende da 

ordem jurídica e das delineações propostas por cada Corte nacional. Desta 

forma, a ordem pública é modificável para garantir que o ordenamento 

jurídico tenha um bom desempenho e organização.  

Assim sendo, a ordem jurídica possui caráter subjetivo, e por ser 

mutável, torna inconsistente uma definição própria, provocando grande 

repercussão quando aplicada à homologação de sentença estrangeira, uma 

vez que a Lei de Arbitragem, eu seu artigo 39, inciso II, garante o 

impedimento de homologação de sentença arbitral estrangeira em caso de 

ofensa à ordem pública nacional. 

Levando em consideração o caráter internacional da sentença 

arbitral estrangeira, é evidente que existem diversas ordens públicas e uma 

variedade de considerações distintas das aplicadas no Brasil.  

Portanto, entende-se que:  

 

“em sede de homologação de sentença estrangeira, a exceção 

de ordem pública somente pode ser acolhida quando inviável 

a aplicação indireta da lei estrangeira, dada sua 

incompatibilidade com os princípios e valores fundamentais 

da ordem nacional.” (LAW217, 2016 p. 78). 

 

Em suma, a ordem pública ultrapassa os limites apenas jurídicos da 

situação proposta, ampliando-se para a proteção de princípios e valores 

fundamentais do Estado. Dessa forma, apenas há ofensa à ordem nacional 

quando existe uma ofensa ao ordenamento nacional e não apenas 

incompatibilidade de regras jurídicas.  

Cumpre ressaltar que: 

 

 
217 LAW, Thomas. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016. 
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“no Superior Tribunal de Justiça, das 7(sete) sentenças 

arbitrais cuja homologação foi denegada por essa Corte, 

4(quatro) não foram recepcionadas justamente porque a 

atividade arbitral não estava embasada em convenção arbitral 

e, por isso, afrontou a ordem pública.” (LAW218, 2016, p.79). 

No caso de soberania nacional, essa também pode afetar a 

homologação de sentença arbitral estrangeira, já que a ofensa à soberania 

nacional e à ordem nacional podem impedir a homologação de sentença 

arbitral estrangeira.  

Desta forma, em caso de anterior opção pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, não há como sobrepor a arbitragem segundo outro regramento, 

ou seja, as discussões acerca de tal processo, já submetido ao ordenamento 

jurídico devem ser resolvidas pela Justiça Brasileira, sob pena de afrontar a 

soberania nacional.  

3.2 NULIDADES DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA 

 

A nulidade da sentença arbitral apenas ocorre em alguns casos 

específicos, que estão elencados no art. 32219 da Lei de Arbitragem 

Brasileira. 

A propositura da ação anulatória deve seguir as determinações do 

Código de Processo Civil, seguindo o procedimento comum, desde que 

respeitado o prazo de noventa dias para ajuizar a ação, sob pena de 

decadência. A contagem do prazo se inicia após a notificação da sentença 

ou comunicação da decisão.  

 
218 Idem. 

219 “Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

I-for nulo o compromisso; 

II- emanou de quem não podia ser árbitro; 

III-não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV-for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V-não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 

VI-comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

VII-proferida fora do prazo, respeitando o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

VIII-forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21p.2º, desta Lei.” (BRASIL, 

1996).  
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Não obstante, a nulidade pode ser relativa, e, neste caso, caberá ao 

árbitro ou árbitros elaboração de nova sentença, em casos específicos nas 

situações que: “não contiver os requisitos obrigatórios da sentença arbitral; 

for proferida fora dos limites da convenção arbitral; não decidir todo o 

litígio.” (MAIA NETO220, 2002, p. 72). 

A nulidade da sentença também pode ser arguida quando concedido 

o prazo para apresentação de embargos à execução, caso a sentença seja 

condenatória e a parte vencedora propor uma ação de execução. 

4 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA NO 

BRASIL 

 

A arbitragem é, sem dúvidas, um meio célere e confiável de 

solucionar litígios, principalmente no âmbito comercial internacional. 

Porém, mesmo após o proferimento da sentença arbitral, o processo 

necessita de um novo processo em caso de inadimplemento daquilo 

definido na sentença arbitral. 

Apesar de baseada na lei modelo da UNCITRAL, a Lei de 

Arbitragem Brasileira ainda é o recurso jurídico mais utilizado para 

embasamento de decisões proferidas pelo STF, o que abre discussão para as 

consequências que isso pode gerar para o cenário internacional. 

Para a efetiva executoriedade da sentença arbitral estrangeira, esta 

deve ser devidamente homologada e, consequentemente reconhecida. Após, 

sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a sentença arbitral 

estrangeira se torna título executivo e passa a ser tratada com equidade aos 

outros títulos considerados nacionais. 

Os títulos executivos passíveis de cumprimento estão dispostos no  

artigo 515221 do NCPC. 

 
220 MAIA NETO, Francisco. Arbitragem, a justiça alternativa. Belo Horizonte: F. Maia 

Neto, 2002.  

221 “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com 

os artigos previstos neste Título:  

(...) 



- 512 - |   Direito em Perspectivas 

 

Além disso, em seu parágrafo 1º, o art. 515 do NCPC define que 

haverá a citação no prazo de 15(quinze) dias para cumprimento ou 

liquidação da sentença em casos específicos, incluindo a sentença 

estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Posteriormente, em caso de não cumprimento do título executivo, 

inicia-se o procedimento de execução, que engloba as formas de 

expropriação previstas no NCPC, quais sejam: “penhora (online), da 

penhora de créditos, da penhora de empresa, e da penhora de frutos e 

rendimentos de coisa móvel ou imóvel” (LAW222, 2016, p.108) 

Além das penhoras descritas, o NCPC incluiu a penhora de quotas 

ou ações de sociedades personificadas e penhora de percentual de 

faturamento de empresa, o que é relativamente interessante se observada a 

grande utilização da arbitragem por empresas e negociações internacionais.  

Há, ainda, a opção de expropriação por forma de adjudicação e 

alienação, que são realizadas por iniciativa do particular ou por meio de 

leilão, este proposto pelo Juízo. Normalmente, as formas de expropriação 

contidas na execução seguem a sequência de: penhora, adjudicação e, por 

último, alienação. Além das formas de expropriação para o efetivo 

cumprimento de sentença, o NCPC também inclui a possibilidade de 

protesto, em seu artigo 517223.  

 
VII-a sentença arbitral; 

VIII-a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 

IX-a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória 

pelo Superior Tribunal de Justiça; 

X- (VETADO).” (BRASIL, 2015). 
222 LAW, Thomas. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016. 

223 “Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 

523.  

Parágrafo 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da 

decisão.  

Parágrafo 2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3(três) dias e 

indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o 

valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.  
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Em suma, a sentença que se transforma em título executivo “é 

passível de protesto, desde que reconheça obrigação certa, líquida e 

exigível. Trata-se, portanto, de medida coercitiva”. (LAW224, 2016, p.112).  

Assim, a oportunidade de protesto existe para coagir o executado ao 

pagamento do valor devedor, uma vez que a inclusão do nome do executor 

nos órgãos de inadimplência pode causar transtornos que vão além da mera 

diminuição patrimonial. Ainda mais quando se tratando de sentença arbitral 

estrangeira, que, na maioria dos casos envolve empresas, o protesto passa a 

ser muito mais lesivo, pois se trata de uma pessoa jurídica que, além de ter 

patrimônio, tem também parceiros e negócios a serem realizados.  

Faz parte também da execução a aplicação de multa em face do 

devedor que se opõe ao cumprimento da decisão, principalmente quando a 

obrigação é de fazer ou não fazer. Desta forma, a multa se torna uma 

alternativa de execução nos casos de fazer ou não fazer, e também uma 

medida coercitiva.  

Conforme também o NCPC, existe a possibilidade de “averbação do 

ajuizamento da execução em registro público de bens sujeitos à penhora ou 

ao arresto, conforme previsto no artigo 615-A, do CPC/1973, com a 

alteração prevista pela Lei nº 11.382/2006.” (LAW225, 2016, p.114). 

Para garantia em casos de propositura de ação que pode levar o 

demandado ao estado de insolvência, o que caracterizaria a fraude à 

execução, foi implantada a possibilidade de “averbação no registro de 

imóveis, no registro de veículos ou no registro de quaisquer outros bens 

sujeitos à penhora e ao arresto.” (LAW226, 2016, p. 114).  

 
Parágrafo 3º O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão 

exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da 

propositura da ação à margem do título protestado.” (BRASIL, 2015). 

224 LAW, Thomas. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016. 

225 Idem. 

226 Idem 



- 514 - |   Direito em Perspectivas 

 

Em caso de penhora que garanta a dívida, deve o exequente cancelar 

as averbações dos bens penhorados no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

indenização.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arbitragem, regida pela Lei 9.307 de 1996, é um instituto que 

possibilita a solução de controvérsias através da interferência de um 

terceiro, o árbitro, que será o responsável por proferir a sentença arbitral.  

Além disso, a arbitragem segue inúmeras regras descritas também 

no Novo Código de Processo Civil e em resoluções específicas dos 

tribunais responsáveis pela homologação e reconhecimento de sentenças 

arbitrais quando necessário.  

A sentença arbitral proferida deve ser homologada, a fim de se 

tornar um título executivo como a sentença judicial. No caso de sentença 

arbitral proferida fora do Brasil, esta se torna estrangeira, devendo ser 

homologada especificamente pelo STJ, sob pena de seu não 

reconhecimento. 

Com a pesquisa, observou-se que a sentença arbitral estrangeira 

deve ser homologada pelo STJ, conforme alteração pela emenda 

constitucional 45. Além disso, a homologação da sentença arbitral 

estrangeira gera o reconhecimento da sentença, causando sua 

nacionalização.  

Quanto à execução da sentença, esta possui alguns requisitos quanto 

à sua aplicabilidade. Cumpre ressaltar que a sentença arbitral estrangeira, 

após a devida homologação e reconhecimento passa a se equiparar à um 

título nacional, e, após isso, abre-se o prazo para o devedor realizar o 

pagamento, sob pena do início da execução. 

Neste caso, a execução se faz como um título executivo nacional, e 

se torna passível de expropriação assim como as previstas no Novo Código 

de Processo Civil. 
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Assim, é interessante analisar que, a existência de uma lei-modelo 

que uniformiza o procedimento de reconhecimento e execução de sentença, 

realizado pela UNCITRAL, facilita as relações internacionais, e aumenta a 

segurança jurídica daqueles países que são signatários da Convenção de 

Nova Iorque de 1958. 

Não apenas a Lei-modelo da UNCITRAL, mas também os tratados 

acerca da arbitragem internacional que o Brasil é signatário são importantes 

para a devida participação do Brasil no instituo da arbitragem internacional.  

Contudo, é passível de crítica a inexistência de uma parte do NCPC 

exclusiva para a arbitragem, já que este instituto é, conforme o art. 3º do 

NCPC, passível de poder jurisdicional, ou seja, a sentença arbitral tem 

poder de sentença, e o árbitro possui poder de juiz.  

Assim, apesar da não utilização explícita da Lei-modelo da 

UNCITRAL, esta é devidamente utilizada, já que a própria Lei de 

Arbitragem Brasileira foi inspirada na referida lei. Desta forma, cumpre 

ressaltar que as relações internacionais relacionadas à arbitragem no Brasil 

se fortalecem pela retificação do Brasil em 2002, e pelo forte crescimento 

da arbitragem no Brasil.  

Assim, a mínima interferência do Estado, através do STJ, na 

homologação e reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, 

combinado com a segurança jurídica proporcionada pela execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras devidamente regulamentadas pelo Novo 

Código de Processo Civil insere o Brasil no âmbito internacional de 

arbitragem e, consequentemente, colaboram com o seu crescimento 

econômico e investimentos no Brasil. 

O Brasil é um país relativamente novo, pela tardia ratificação da 

Lei-Modelo da UNCITRAL em 2002, desta forma, ainda cabe aos 

operadores do Direito e defensores da arbitragem, contribuir para 

divulgação e sua utilização, transformando da arbitragem o futuro jurídico 

do Brasil.  
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CAPÍTULO XIX 

________________________________________________________________________ 

FIM DA ROTULAGEM DOS 
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

ANTE O PLC 34/2015 E A 
VIOLAÇÃO DO DIREITO À 

INFORMAÇÃO ASSEGURADA AO 
CONSUMIDOR 

 

 

Paola Aparecida Ferreira227 

Bruno Burgarelli Albergaria Kneipp228 

 

RESUMO O presente trabalho apresenta como objeto de estudo o projeto 

de lei complementar nº 34/2015, que possui o escopo de alterar a Lei de 

Biossegurança (Lei nº 11.105/05), a fim de que sejam rotulados somente 

aqueles alimentos em que tenham em sua composição o percentual superior 

a 1% (um por cento) de transgênicos. E ainda, prevê que o uso da 

transgenia precisará ser detectado através de análise específica, mesmo que 

o produto seja produzido totalmente ou parcialmente por meio de alimentos 

geneticamente modificados. O projeto citado é de autoria do deputado 

federal Luiz Carlos Heinze, do partido político PP (Partido Progressista), já 

tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados e atualmente está em 

tramitação perante o Senado Federal, partindo-se de um pressuposto teórico 

acerca da lesão ao direito à informação assegurada ao consumidor, sendo 

abordado também outros direitos consagrados em nosso Código de Defesa 

de Consumidor (CDC) que serão afetados caso este projeto de lei seja 

aprovado. Foi feito também uma análise acerca dos direitos básicos do 

 
227 Graduanda do 10° período do curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. 

228 Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela UFMG. Professor de Direito 

Constitucional na PUC Minas. 
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consumidor e quanto ao direito à segurança alimentar, o direito à 

informação no Código Consumerista e por fim uma abordagem do PLC 

34/2015, em si. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Lei Complementar 34/2015. 

Transgênicos. Código de Defesa do Consumidor. Direitos. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos transgênicos já estão presentes algum tempo em nosso 

mercado de consumo. Quando os organismos geneticamente modificados 

surgiram houve um grande questionamento acerca dos seus riscos para a 

saúde humana e meio ambiente versus os benefícios para a população, 

economia, entre outros. A questão é que esses riscos e benefícios ainda não 

foram efetivamente comprovados, principalmente em relação à saúde 

humana.  

Os alimentos transgênicos são rotulados nas embalagens dos 

produtos através de uma informação-advertência em forma de T em um 

triângulo amarelo. Sendo que recentemente foi aprovado na Câmara dos 

Deputados um projeto de lei complementar nº 34/2015, em que objetiva a 

alteração da Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05) a fim de que sejam 

rotulados somente aqueles alimentos em que tenha em sua composição o 

percentual superior a 1% (um por cento) de transgênicos. 

E ainda, prevê que o uso da transgenia precisará ser detectado 

através do critério da detectabilidade, o que acaba sendo um critério muito 

menos rigoroso para os fornecedores e ao se retirar o símbolo de 

transgênicos das embalagens dos alimentos com o percentual inferior a 1% 

(um por cento), isso acarretará em uma diminuição da transparência na 

relação de consumo, bem como haverá a afetação de diversos direitos 

básicos do consumidor. 
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2 DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR 

 

Podemos encontrar explicações para o uso do consumo como forma 

de suprir as nossas necessidades, a partir de estudos no âmbito da 

psicologia, principalmente por intermédio da abordagem humanista, em 

que se desenvolveu a teoria da hierarquia de necessidades elaborada por 

Abraham Maslow, vejamos:  

 

Maslow propôs uma hierarquia das cinco necessidades inatas 

que ativam e direcionam o comportamento humano (Maslow, 

1968, 1970b). São necessidades fisiológicas, de segurança, de 

afiliação (pertencimento) e amor, de estima e de 

autorrealização (ver Figura 9.1). Ele descreveu essas 

necessidades como instintoides, às quais conferia um 

componente hereditário. No entanto, elas podem ser 

influenciadas ou anuladas pelo aprendizado, pelas 

expectativas sociais e pelo medo de desaprovação. Embora 

venhamos dotados dessas necessidades ao nascer, os 

comportamentos que efetuamos para satisfazê-las são 

aprendidos e, portanto, sujeitos à variação de uma pessoa para 

outra.  

Tais necessidades estão dispostas ordenadamente, da mais 

forte à mais fraca. As necessidades inferiores têm de ser pelo 

menos parcialmente satisfeitas antes que as superiores se 

tornem influentes. Por exemplo, pessoas famintas não sentem 

impulso para satisfazer a necessidade de estima, pois estão 

preocupadas em satisfazer a necessidade fisiológica de 

comida, e não em obter aprovação e estima dos outros. É 

apenas quando têm alimento e abrigo adequados e quando as 

necessidades inferiores restantes estão satisfeitas que elas 

ficam motivadas pelas necessidades de classificação mais alta 

na hierarquia (SCHULTZ, 2016, p. 247). 

 

Fazendo um paralelo com o exposto acima, para nós suprirmos as 

nossas necessidades fisiológicas, como a fome, por exemplo, a maioria das 

pessoas utiliza-se do consumo, indo até um supermercado, por exemplo. 

Nessa relação de consumo temos duas figuras importantes, qual seja o 

consumidor e o fornecedor. Podemos encontrar a definição jurídica do 

consumidor no art. 2º do nosso Código de Defesa de Consumidor (CDC), 

enquanto no que se refere à figura do fornecedor, está descrita no art. 3º do 

Código Consumerista. 

No que se refere a essa relação entre o fornecedor e o consumidor, 

este último sempre é a figura mais fraca entre eles por diversos motivos, 
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sendo que o consumidor não detém o poderio econômico, bem como a 

expertise e tecnologia de que dispõe o fornecedor, além do que dependendo 

da situação o consumidor é quem fica exposto a uma série de riscos, como 

por exemplo, pode ocorrer um fato do produto ou serviço ocasionando a 

lesão ao consumidor, por exemplo.  

 Analisaremos alguns dos incisos do art. 6º, do CDC, que tratam dos 

direitos básicos do consumidor. 

 I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos; o rol em que se elencam os direitos 

básicos do consumidor, por bem, iniciou com a proteção aos bens mais 

significativos do ser humano que são a vida, a saúde e a segurança. 

Podemos estabelecer um paralelo desses bens assegurados com os direitos 

fundamentais estabelecidos no art. 5º da nossa Constituição da República 

de 1988, tendo em vista que se algum desses direitos previstos no CDC for 

violado, consequentemente estarão sendo violada também a dignidade da 

pessoa humana prevista em nossa Carta Cidadã. Importante observarmos 

que a proteção a esses direitos também está prevista no art. 4º do código 

citado, em que se prevê como objetivo da Política Nacional das Relações 

de Consumo.  

Uma crítica que faço a este artigo é o fato de o legislador não ter 

expressamente previsto essa proibição ao fornecimento de produtos e 

serviços considerados nocivos ou perigosos no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que podemos nos perguntar até que ponto o 

consumidor está realmente protegido diante disso? Podemos considerar que 

há uma efetiva proteção? Não haveria modos de substituir esses produtos e 

serviços considerados como perigosos ou nocivos por outro que não seja 

categorizado como sendo arriscado?  

Aliás, tratando-se de produto considerado nocivo ou perigoso ao 

consumidor esse ponto vem totalmente a calhar com o tema do presente 

trabalho, no que se trata dos alimentos transgênicos, visto que já existem 
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pesquisas científicas em que restou comprovado que com o consumo dos 

alimentos transgênicos estão relacionados com algumas doenças nocivas ao 

ser humano, sendo citados até tendo relação com o câncer e aí podemos 

estabelecer um gancho com o que foi tradado nesse inciso I, de que o 

Código não irá proibir a exposição e comercialização desses produtos e 

ante a desinformação, bem como a falta de informações claras nas 

embalagens das mercadorias como pretende o recente Projeto de Lei 

Complementar nº 34/2015, traria um enorme prejuízo e risco que nós 

consumidores estaremos expostos, e assim sendo, será que o Código é 

capaz de estabelecer uma real proteção aos consumidores?  

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 

contratações; a partir do efetivo cumprimento desse direito básico do 

consumidor se efetuará a verdadeira liberdade de escolha, e assim, se 

estabelecerá a devida igualdade nas contratações. O direito à educação 

além de estar previsto no nosso Código de Defesa do Consumidor, também 

está previsto em nossa Constituição da República de 1988, mais 

especificamente no Capítulo II, que trata dos direitos sociais, no art. 6º. 

Podemos fazer um paralelo entre este inciso com o tema deste trabalho, 

tendo em vista que no que se refere aos alimentos transgênicos, só através 

da educação o consumidor poderá livremente escolher se quer consumir um 

alimento que tenha na sua composição elementos transgênicos ou não, e 

isto poderá ser alcançado por meio da conscientização das pessoas através 

do uso das propagandas, do marketing, da publicidade, que conseguem 

alcançar e influenciar um número grande de pessoas, agora, me faço uma 

indagação: e se muitas pessoas não tiverem a devida educação e o devido 

esclarecimento e conscientização como ela poderá ter uma escolha livre de 

vícios? 

Nesse sentido, podemos nos indagar sobre o que acontecerá se o 

PLC 34/2015 for aprovado e consequentemente alguns produtos 

disponibilizados nos mercados deixarem de indicar em suas rotulagens a 
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informação de que possui em sua composição a utilização de organismos 

geneticamente modificados? Certamente isso influenciará e afetará 

diretamente ao direito básico do consumidor no que se refere à liberdade de 

escolha e quanto a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos. 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem; este é um dos direitos básicos do consumidor que 

ainda é tão violado nos nossos dias. Esse direito tem relação direta com o 

princípio da boa-fé. A prestação de informações claras e precisas pelo 

fornecedor ao consumidor tem relação também com a já apresentada 

vulnerabilidade do consumidor, que visando a sua proteção é 

importantíssimo saber detalhes, quanto ao produto que ele poderá vir a 

consumir.  

Fazendo um paralelo deste inciso com a rotulagem dos produtos 

indicando que se trata de um produto que contenha, ou seja, produzido a 

partir de organismos geneticamente modificados, o consumidor além de ter 

a liberdade de escolha prevista no inciso anterior, tem também assegurado a 

informação adequada e clara, quanto à sua característica, composição, 

qualidade e quanto aos riscos que representam, considerando o fato dos 

alimentos transgênicos estarem relacionados com reações alérgicas e até 

com o câncer podendo afetar drasticamente a saúde das pessoas que optam 

pelo seu consumo, assim sendo, se o PLC 34/2015 for aprovado, haverá 

uma afronta direta com o disposto como direitos assegurados ao 

consumidor. 

 Vale ressaltar, que esse direito de o fornecedor prestar informações 

claras e precisas está prevista em outros dispositivos pelo nosso Código 

Consumerista, conforme preceituam os artigos 31, 54, § 4º e 52, todos do 

CDC. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm#art3
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 Assim, podemos perceber o quanto esse direito à informação é 

importante, bem como que ele está amplamente distribuído ao longo de 

todo o CDC de forma espaça. 

 

3 O DIREITO À VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA NO CDC. O 

DIREITO À SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Podemos afirmar que o art. 6º, I, do CDC visa-se a proteção da 

incolumidade física do consumidor, estabelecendo como direito a sua 

proteção de não ser colocado em risco e perigos. O direito tutelado 

concerne a proteção ao direito à vida, tutelando ainda a sua dignidade e 

personalidade estabelecendo para o fornecedor um dever geral de 

segurança, referente à figura do consumidor. 

Em consonância com o disposto no art. 6º, I, do CDC, o art. 8º do 

Código citado estabelece que tanto os produtos ou serviços não possam 

oferecer riscos à saúde e a segurança dos consumidores, vejamos in verbis:  

 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 

em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 

necessárias e adequadas a seu respeito (BRASIL, 1990). 

 

 Pelo exposto acima, voltando para o tema do presente trabalho, 

podemos nos perguntar, os alimentos transgênicos oferecem riscos para a 

saúde humana? É seguro o consumo de alimentos que contenham em sua 

composição organismos geneticamente modificados? 

 Primeiramente, precisamos adentrar em alguns conceitos 

importantes para a necessária compreensão sobre o assunto. O conceito de 

organismo geneticamente modificado pode não estar no conhecimento da 

maioria das pessoas, não se tendo através do senso comum a sua 
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definição,229 vejamos o que lecionam os autores Marcelo Dias Varella e 

Ana Flávia Barros-Platiau (2005):  

 

Foi a partir da descoberta e dos estudos sobre o DNA que o 

homem percebeu que poderia alterar geneticamente as 

seqüências de bases nitrogenadas, inserindo, retirando ou 

modificando as características dos seres vivos. Tecnologia 

ainda mais formidável porque permite que se retire genes de 

qualquer ser vivo para inserir em outro, ainda que de reinos 

distintos, porque todos os seres vivos são formados das 

mesmas bases nitrogenadas. Houve êxito em inserir genes de 

castanha no feijão para lhe dar mais proteínas e genes de 

escorpião em plantas agrícolas para matar insetos 

indesejáveis. Assim, o homem não apenas traça novos rumos 

para a evolução das espécies, como consegue atingir rumos 

que nunca poderiam ser realizados pela própria natureza, pois 

chega a intercambiar genes de espécies diferentes. 

Os organismos resultantes são conhecidos por organismos 

geneticamente modificados (OGM). Quando recebem genes 

de outro organismo diferente, mas da mesma espécie são 

chamados simplesmente de OGM. Quando recebem genes de 

organismos de outras espécies, são chamados de organismos 

transgênicos (VARELLA e BARROS-PLATIAU, 2005, p. 5) 

(grifo do autor). 

 

Além dos benefícios exaltados acima, dentre eles a possibilidade de 

traçar novos rumos para a evolução das espécies que nunca poderiam ser 

realizados pela própria natureza, devemos levar em consideração também o 

fato de que há riscos para a saúde humana, bem como para o meio 

ambiente.  

Assim, há opiniões tanto favoráveis como desfavoráveis em relação 

ao uso da manipulação genética devido aos seus benefícios e seus 

prejuízos, trazidos a partir da utilização da técnica.  

Vejamos o que leciona o autor Talden Farias (2009):  

 

Um forte debate acerca dos organismos geneticamente 

modificados (OGM) tem sido promovido no Brasil nos 

últimos anos, envolvendo comunidade científica, 

determinados setores empresariais, imprensa, Poder Público e 

sociedade civil organizada. De um lado, as empresas que 

trabalham com biotecnologia prometem realizar maravilhas 

 
229 Trata-se de um conceito novo descoberto a partir de estudos do DNA humano, 

desenvolveu-se uma tecnologia surpreendente, podendo o homem elaborar novos 

parâmetros referentes à evolução das espécies, de acordo com os seus interesses, sendo 

que não se conseguiria obter o mesmo resultado pelo processo da natureza. 
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por meio da manipulação genética, como aumento da 

produtividade agrícola, criação de animais e plantas 

resistentes às intempéries ambientais, descoberta de novas 

vacinas, produção de alimentos mais nutritivos e retirada dos 

genes defeituosos dos seres humanos. 

De outro lado, parte da comunidade científica e as 

organizações não governamentais alertam para os gravíssimos 

riscos que essa técnica pode trazer para o meio ambiente e 

para a saúde humana, já que as consequências dessas 

alterações genéticas ainda não podem ser medidas, sejam em 

termos ecológicos, econômicos ou de saúde pública. Por ser o 

meio ambiente considerado pelo caput do art. 225 da 

Constituição Federal como um bem essencial à sadia 

qualidade de vida da coletividade, nem o Poder Público, nem 

a sociedade podem se furtar da obrigação de defendê-lo, 

procurando eliminar ou pelo menos diminuir esses riscos 

(FARIAS, 2009, p. 155). 

 

 Logo, existem várias vantagens como as referidas acima, dentre 

elas, o aumento da produtividade agrícola, criação de plantas resistentes às 

intempéries ambientais, produção de alimentos mais nutritivos. Mas 

existem também alguns riscos, sendo eles ambientais, a saúde humana, 

devendo haver uma ponderação se vale correr os riscos em prol das 

vantagens aludidas. 

 Para uma maior compreensão do que seja em si os transgênicos, é 

importante trazer a luz o seu conceito:  

 

O termo transgênico designa um ser vivo cujo genoma 

(conjunto de genes) sofreu a adição de um gene (transgenia), 

ou ainda a destruição ou substituição de um gene, não 

importando a proveniência deste, de tal forma que o novo 

caractere conferido pelo gene adicionado ou modificado se 

transmite fielmente aos descendentes (FARIAS, 2009, p. 66). 

 

Tendo sido apresentado o conceito de transgênico, passemos agora 

para a análise dos seus riscos para o meio ambiente, bem como para a 

saúde humana.  

Os alimentos transgênicos podem trazer como consequência e risco 

para a saúde humana e para o meio ambiente, em síntese, o aparecimento 

de alergias, assim como a potencialização de substâncias tóxicas, 

surgimento de superpragas, em que a introdução da nova espécie se torna 

irreversível, podendo se espalhar sem qualquer controle, eliminação de 

insetos e de microorganismos do ecossistema, transformação de culturas 
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tradicionais em culturas geneticamente modificadas, segundo as lições de 

Talden Farias (2009): 

 

Os alimentos transgênicos estão relacionados ao aumento de 

incidência de alergias, pois, ao se transportar o gene de uma 

espécie para a outra, o elemento alergênico possivelmente 

estará sendo transplantado junto. Além do mais, no 

cruzamento de genes de espécies diferentes, novos compostos 

podem ser formados, como proteínas e aminoácidos, abrindo 

margem para o surgimento de outros elementos alergênicos. 

[...] 

A potencialização dos efeitos das substâncias tóxicas é outra 

questão importante, visto que inúmeras plantas e micróbios 

dispõe naturalmente de tais substâncias para se defenderem de 

seus inimigos. É possível que o transplante de um gene de 

uma espécie para outra aumente o nível de toxidade dessas 

substâncias, que passariam a prejudicar os seres humanos e 

toda a cadeia ecológica. 

O surgimento de superpragas devido à transferência de genes 

resistentes é uma ameaça ao meio ambiente, pois a tendência é 

que as pragas se tornem resistentes aos genes transferidos. O 

uso continuado de sementes transgênicas criará um ciclo 

vicioso, já que a cada vez se exigirão doses maiores ou mais 

fortes de defensivos. 

A introdução de uma espécie no meio ambiente é irreversível, 

já que o gene pode se espalhar sem qualquer controle, de 

forma que a impossibilidade de controlar a natureza é um 

risco a ser considerado. É por isso que não deve ocorrer o 

descarte de tais substâncias na natureza, que poderiam causar 

graves danos aos recursos ambientais. 

Os OGM podem causar a eliminação de insetos e de 

microorganismos do ecossistema, empobrecendo os 

ecossistemas e ocasionando desequilíbrio ambiental. Outro 

possível efeito é a transformação de culturas tradicionais em 

culturas geneticamente modificadas, por meio da troca de 

pólen entre culturas de polinização aberta, acarretando a perda 

de variedades nativas e a contaminação das reservas e 

estoques de material genético (FARIAS, 2009, p. 163). 

 

Pelo exposto acima podemos verificar os riscos tanto ambientais 

como para a saúde dos seres humanos em relação ao uso dos alimentos 

transgênicos. 

Entretanto, continuando nas lições do autor Talden Farias (2009) 

além dos riscos citados existem também consequências no âmbito 

econômico e social qual seja:  

 

Já dentre as implicações econômicas e sociais, cabe destacar: 

dependência tecnológica, aumento do desemprego no campo, 

desfavorecimento da agricultura familiar, consolidação dos 
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monopólios das grandes corporações internacionais, elevação 

dos preços dos produtos e serviços oriundos da biotecnologia, 

inibição da livre circulação da informação científica em 

decorrência do segredo comercial gerado pelo patenteamento 

e inviabilização da pesquisa biotecnológica por parte dos 

países em desenvolvimento (FARIAS, 2009, p.166). 

 

Assim sendo, além das implicações para a saúde humana e em 

relação ao meio ambiente, também temos consequências tanto para a 

economia, como para o cenário social, consequências essas, que trazem 

uma enorme desvantagem para o nosso país, chamando a atenção para a 

dependência tecnológica, o aumento do desemprego no campo e a elevação 

dos preços dos produtos oriundos da biotecnologia, uma vez que 

precisaríamos de um investimento em nossa tecnologia, o aumento do 

desemprego traria uma situação de miserabilidade para muitas das pessoas 

que ainda se baseiam na produção agrária e mantêm uma agricultura 

exclusivamente familiar, assim como o aumento do preço dos produtos em 

um país em que grande parte da população sobrevive com um salário 

mínimo traria uma situação de grande dificuldade para o povo brasileiro.   

 Os riscos em nossa vida são algo em que qualquer pessoa está 

exposta, o art. 6º, I, do CDC, busca tutelar a integridade física dos 

consumidores, contudo vai além da proteção física, apresentando uma 

teoria bem peculiar, nas lições apresentadas por James Marins citado por 

James Eduardo Oliveira (2015):  

 

A “segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 

ou nocivos” (art. 6º, I) abrange não somente os riscos contra a 

vida, saúde e integridade física do consumidor, mas diz 

também respeito ao patrimônio dos consumidores, ensejando-

se afirmar que o conceito de direito à segurança possui 

abrangência mais ampla do que os conceitos de direito à vida 

ou direito à incolumidade física ou mesmo psíquica, pois 

congloba além desses elementos pessoais conteúdo 

patrimonial (MARINS apud OLIVEIRA, 2015, p. 73). 

 

É bem interessante a visão apresentada pelo autor, uma vez que pela 

leitura pura e simples do dispositivo podemos pensar que estamos no 

campo apenas da integridade física ou psíquica como bem abordado. 
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Já na visão de José Geraldo Brito Filomeno citado por Oliveira, 

podemos verificar uma posição de que o inciso em questão se refere a 

proteção dos consumidores apenas quanto a incolumidade física, vejamos:  

 

Têm os consumidores e terceiros não envolvidos em dada 

relação de consumo incontestável direito de não serem 

expostos a perigos que atinjam sua incolumidade física, 

perigos tais representados por práticas condenáveis no 

fornecimento de produtos e serviços. E, em decorrência de tal 

direito, o Código elenca normas que exigem, por exemplo, a 

devida informação sobre os riscos que produtos e serviços 

possam apresentar, de maneira clara e evidente, ou 

simplesmente não colocá-los no mercado, se tais riscos forem 

além do que normalmente se espera deles (arts. 8º a 10 do 

Código). Decorre ainda de tal direito o dever de os 

fornecedores retirarem do mercado produtos e serviços que 

venham a apresentar riscos à incolumidade dos consumidores 

ou terceiros, alheios à relação de consumo, e comunicar às 

autoridades competentes a respeito desses riscos, sem falar-se, 

evidentemente, do direito a uma indenização cabal por 

prejuízos decorrentes de tal fato do próprio produto, ou seja, 

responsabilidade advinda da simples colocação no mercado de 

produto ou prestação de serviços perigosos (FILOMENO 

apud OLIVEIRA, 2015, p. 137). 

 

Ou seja, segundo o entendimento apresentado por Filomeno, tanto 

os consumidores como terceiros que venham a sofrer danos a sua 

incolumidade física tem direito de pleitearem a responsabilização do 

fornecedor do produto ou serviço, com a devida reparação civil através de 

indenização. 

Pelo apresentado acima, podemos observar que tanto na letra da lei, 

previsto em nosso Código de Defesa do Consumidor, como pelo 

entendimento jurisprudencial, o fornecedor do produto ou serviço é 

responsável pelos danos causados à saúde, à vida e à segurança dos 

consumidores, de forma objetiva, ou seja, independentemente da análise de 

dolo ou culpa do sujeito que praticou a ação danosa.  

 No que se refere ainda a proteção à saúde e a segurança dos 

consumidores, nós encontramos no CDC, especialmente nos arts. 8º ao 14 a 

sua devida proteção. Estamos adentrando ao Capítulo IV do CDC que trata 

Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

Danos, em sua Seção I - Da proteção à saúde e segurança.  
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Vejamos in verbis o art. 8º, do Código Consumerista: 

 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 

em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 

necessárias e adequadas a seu respeito. 

§ 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe 

prestar as informações a que se refere este artigo, através de 

impressos apropriados que devam acompanhar o produto.  

§ 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e 

utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, 

ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de 

maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o 

risco de contaminação (BRASIL, 1990). 

 

 Pela leitura do artigo referido acima, podemos observar que o nosso 

código de defesa do consumidor não proíbe a comercialização dos produtos 

e serviços considerados como perigosos, podendo ser colocados à 

disposição dos consumidores, desde que este determinado produto ou 

serviço seja considerado como sendo perigoso, mas apresentando uma 

normalidade e previsibilidade em consequência de sua natureza e fruição, 

mas observem que os fornecedores não se eximem de prestar as devidas 

informações ao seu respeito. 

 Conforme leciona Domingos Afonso Kriger Filho citado por James 

Eduardo Oliveira, no que se refere a periculosidade dos produtos e 

serviços, eles podem ser divididos em dois grupos (periculosidade inerente 

e periculosidade adquirida), que em síntese podemos verificar que os 

primeiros, periculosidade inerente, o defeito sucede de vícios materiais 

intrínsecos, enquanto os do grupo de periculosidade adquirida, provém da 

falta de informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, vejamos:  

 

No que diz respeito à margem de segurança que podem os 

produtos ou serviços possuírem, doutrinariamente podemos 

dividi-los em dois grandes grupos: os de periculosidade 

inerente e os de periculosidade adquirida. Os bens de consumo 

de periculosidade inerente trazem, em si, um risco intrínseco, 

ligado à sua própria qualidade ou modo de funcionamento. 

Embora se mostre capaz de causar acidentes, a periculosidade 

dos mesmos mostra-se normal e previsível, em sintonia com a 

expectativa legítima do consumidor que vai utilizá-los. É o 

exemplo da faca de cozinha, que, para ser útil, necessita ser 
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perigosa. Ao contrário, os bens de consumo de periculosidade 

adquirida são aqueles que se tornam perigosos em decorrência 

de um defeito que, por qualquer razão, apresentam. A sua 

principal característica é exatamente a imprevisibilidade para 

o consumidor, sendo ineficaz qualquer modalidade de 

advertência para afastar o perigo. É o caso do brinquedo 

composto por alguma peça que pode asfixiar a criança. A 

periculosidade adquirida pode ter origem na fabricação, 

concepção ou comercialização do produto ou serviço, sendo 

que nos dois primeiros casos o defeito decorre de vícios 

materiais intrínsecos, e no terceiro advém da falta de instrução 

ou informação (KRIGER FILHO apud OLIVEIRA, 2015, 

p.142). 

 

Conforme a passagem explanada acima, verificamos que é 

impossível que o consumidor fique isento à exposição do risco, devido à 

natureza do próprio produto ou serviço em si, mas apesar disso, podem ser 

tomadas medidas preventivas por parte dos fornecedores, como prestar a 

devida informação aos consumidores nas embalagens dos produtos por 

exemplo.  

Podemos fazer um paralelo dos riscos na comercialização dos 

produtos transgênicos com a sua disponibilização para o consumo das 

pessoas, pois existem estudos no sentido que o consumo de tais produtos 

podem ocasionar, em síntese, alergias e novos tipos alergênicos, aumento 

de resistência à antibióticos, podendo reduzir ou até anular a eficácia dos 

remédios ministrados a base de antibióticos, tornando uma grande ameaça a 

saúde pública no geral, aumento das substâncias tóxicas e aumento da 

quantidade de resíduos agrotóxicos. 

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC) nos alerta quanto aos principais riscos potenciais à saúde humana, 

através do consumo de transgênicos, sendo eles:  

 

1. Aumento das alergias 

Quando se insere um gene de um ser em outro, novos 

compostos podem ser formados nesse organismo, como 

proteínas e aminoácidos. Se este organismo modificado 

geneticamente for um alimento, seu consumo pode provocar 

alergias em parcelas significativas da população, por causa 

dessas novas substâncias. Por exemplo, no Instituto de 

Nutrição de York, Inglaterra, em 1999, uma pesquisa 

constatou o aumento de 50% na alergia a produtos à base de 
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soja, afirmando que o resultado poderia ser atribuído ao 

consumo de soja geneticamente modificada. 

Outra preocupação é que se o gene de uma espécie que 

provoca alergia em algumas pessoas for usado para criar um 

produto transgênico, esse novo produto também pode causar 

alergias, porque há uma transferência das características 

daquela espécie. 

Foi o que aconteceu nos Estados Unidos: reações em pessoas 

alérgicas impediram a comercialização de uma soja que 

possuía gene de castanha-do-pará (que é um famoso 

alergênico). 

2. Aumento de resistência aos antibióticos 

Para se certificar de que a modificação genética "deu certo", 

os cientistas inserem genes (chamados marcadores) de 

bactérias resistentes a antibióticos. Isso pode provocar o 

aumento da resistência a antibióticos nos seres humanos que 

ingerem esses alimentos. Em outras palavras, pode reduzir ou 

anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, o que é 

uma séria ameaça à saúde pública. 

3. Aumento das substâncias tóxicas 

Existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas 

para se defender de seus inimigos naturais, os insetos, por 

exemplo. Na maioria das vezes, não fazem mal ao ser 

humano. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de 

um desses micróbios for inserido em um alimento, é possível 

que o nível dessas toxinas aumente muito, causando mal às 

pessoas, aos insetos benéficos e aos outros animais. Isso já foi 

constatado com o milho transgênico Bt, que pode matar 

lagartas de uma espécie de borboleta, a borboleta monarca, 

que é um agente polinizador. Sequer a toxicidade das 

substâncias inseridas intencionalmente nas plantas foi avaliada 

adequadamente. Estas substâncias estão entrando nos 

alimentos com muito menos avaliação de segurança que 

qualquer aditivo, corante, pesticida ou medicamento. 

4. Maior quantidade de resíduos de agrotóxicos 

Com a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em 

certos produtos transgênicos, as pragas e as ervas-daninhas 

poderão desenvolver a mesma resistência, tornando-se "super-

pragas" e "super-ervas". Por exemplo, a soja Roundup Ready 

tem como característica resistir à aplicação do herbicida 

Roundup (glifosato). Consequentemente, haverá necessidade 

de aplicação de maiores quantidades de veneno nas 

plantações, o que representa maior quantidade de resíduos 

tóxicos nos alimentos que nós consumimos. No Brasil, a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou 

em 2004 o aumento em cinquenta vezes do limite de glifosato 

permitido em alimentos a base de soja. Os prejuízos para o 

meio ambiente também serão graves: maior poluição dos rios 

e solos e desequilíbrios incalculáveis nos ecossistemas. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, 2011) (grifo do autor). 

 

Sendo que além dos riscos apontados acima, há algumas 

manifestações contrárias, no sentido de que os alimentos transgênicos não 
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oferecem qualquer risco ou danos à saúde dos consumidores uma vez que 

até hoje não foram constatados qualquer relação entre o consumo e 

consequências danosas para a saúde, assim como países com legislação 

rigorosa se utiliza de grande parte de sua produção de algum ingrediente 

modificado geneticamente. Além de se apontar que os alimentos 

transgênicos possuem o benefício de que poderão combater deficiências 

nutricionais nos casos concretos.  

Esse entendimento favorável descrito acima pertence à opinião do 

médico Dr. Dráuzio Varella, apresentado em seu artigo denominado 

Reflexões transgênicas: 

 

Mas, nenhuma aplicação da biotecnologia tem a abrangência 

da produção de alimentos transgênicos. Inserir genes novos 

nos vegetais cria possibilidades concretas de obter plantas 

resistentes às pragas e às intempéries da natureza, capazes de 

produzir com mais eficiência e de fabricar compostos de 

interesse médico, como vitaminas, proteínas ou vacinas contra 

várias enfermidades. 

A produção de vacinas em vegetais poderá modificar a 

história da saúde pública. Por exemplo, introduzir nas 

bananeiras genes que codificam proteínas existentes na 

cápsula do vírus da hepatite B pode estimular a produção de 

anticorpos contra essa doença epidêmica em populações 

inteiras. 

Alimentos transgênicos ricos em micronutrientes para 

combater deficiências nutricionais responsáveis por patologias 

graves como o câncer, assim como a possibilidade de vacinar 

grandes massas populacionais contra a maioria das doenças 

infecciosas através da ingestão de tomate, alface ou batatas 

transgênicas, tornam absurda a ideia de abrirmos mão do 

estudo e desenvolvimento de pesquisas com DNA 

recombinante. 

[...] 

Quanto aos consumidores, não podemos esquecer que até hoje 

jamais foi descrito qualquer agravo à saúde provocado pela 

ingestão de transgênicos. E que, nos Estados Unidos, país de 

legislação bastante rigorosa, pelo menos 70% de todos os 

produtos alimentícios contêm algum ingrediente 

geneticamente modificado (VARELLA, 2019). 

 

 Tendo em vista os riscos apresentados a saúde do consumidor em 

relação ao consumo dos alimentos transgênicos, considerando que ainda 

não se desenvolveram estudos referentes à afirmação de que o consumo 

prolongado não oferece qualquer tipo de risco à saúde humana, não 

https://drauziovarella.com.br/sexualidade/hepatite-b-3/
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podemos afirmar que ao se retirar a rotulagem do símbolo de transgênicos 

da embalagem dos produtos estará diante de um risco aceitável, visto que 

são normais e previsíveis as consequências do consumo para a saúde.  

 Se um produto oferece um determinado risco ao consumidor a regra 

geral é no sentido que ele deve ser amplamente informado quanto a estes 

riscos, devendo a informação apresentada ser clara e precisa 

proporcionalmente ao maior grau de nocividade e periculosidade do 

produto ou serviço, conforme apresentado por Fernanda Nunes Barbosa 

citado por James Eduardo Oliveira:  

 

Os arts. 8º e 9º concretizam, mais uma vez, o direito básico 

descrito no art. 6o, III, do CDC, embora específico aos 

produtos e serviços que acarretem risco ao consumidor, mas 

que não são proibidos de serem postos no mercado, porquanto 

de periculosidade inerente, e àqueles que apresentam riscos 

ainda maiores, sendo, por isso, considerados potencialmente 

nocivos ou perigosos. Nesse caso, a informação deve ser 

proporcionalmente mais clara, completa e precisa devido ao 

maior grau de nocividade e periculosidade a que é exposto o 

consumidor pelo produto ou serviço ofertado. Em verdade, 

mais do que um aumento de clareza, completude e precisão, a 

potencial nocividade ou periculosidade do produto ou serviço 

exigirá que o fornecedor alerte o consumidor acerca das 

precauções a serem tomadas. A advertência, nesse caso, irá 

variar de intensidade conforme se trate de um leigo ou de um 

profissional especializado. No caso desses produtos ou 

serviços, por ser indissociável o perigo, não apresentam em si 

defeito, a exemplo do que ocorre com os remédios. Nesse 

caso, porém, o dever de informar adquire contornos mais 

rígidos, como acima mencionado, obrigando o fornecedor a 

dar as informações necessárias e adequadas, devendo fazê-lo 

de forma ostensiva (assim os arts. 8o, 9o, 10 e 31 do CDC) 

(BARBOSA apud OLIVEIRA, 2015, p. 145). 

 

Uma vez que existem estudos científicos no sentido de que os 

alimentos transgênicos podem a vir a causar um risco à saúde dos 

consumidores é dever do fornecedor manter na rotulagem das embalagens a 

sua necessária e devida indicação para que os consumidores possam 

exercer o seu direito de escolha quanto ao consumo ou não daquele 

produto. Se retirar da rotulagem o símbolo de transgênicos das embalagens 

dos produtos, como nós poderemos decidir livremente se queremos ou não 

comprar aquele produto? Além do mais, estaríamos diante de uma ofensa 
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ao direito à informação que os consumidores têm resguardado pelo Código 

de Defesa do Consumidor. 

Continuando a nossa análise, dos dispositivos referentes a proteção 

ao direito à vida, saúde e segurança no CDC, o art. 9º estabelece que deve 

haver a devida informação ao consumidor, quanto aos riscos, de forma 

ostensiva, vejamos:  

 

Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente 

nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, 

de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade 

ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas 

cabíveis em cada caso concreto (BRASIL, 1990). 

 

Este artigo evidencia o dever do fornecedor em informar 

adequadamente os potenciais riscos que aquele determinado produto 

apresenta, no escopo de se evitar que os danos ocorram, bem como devem 

apresentar alguns requisitos apresentados por James Marins apud James 

Eduardo Oliveira (2015): 

 

O art. 9º impõe o dever de informar com adequação e 

ostensividade sobre os riscos potenciais dos produtos. Estas 

(adequação e ostensividade) têm como função precípua evitar 

o dano ao consumidor, ou seja, prevenir adequadamente os 

riscos, minimizando a possibilidade de ocorrência de 

acidentes de consumo, e devem, em face deste objetivo, ser: a) 

suficientemente completas; b) incorporadas ao produto; c) 

explícitas, claras e concisas; d) informadas pela prudência; e) 

ostensivas de acordo com a periculosidade do produto; f) 

adequadas de acordo com a qualificação (social e cultural) dos 

possíveis utentes (MARINS apud OLIVEIRA, 2015, p. 151). 

 

Relacionando o exposto acima, com a rotulagem dos produtos 

transgênicos, considerando os riscos que a ingestão desses produtos pode 

ocasionar para a saúde, nada mais justo de que haja a devida ostentação do 

símbolo de transgênicos nas embalagens, a fim de que aquelas pessoas que 

optarem pelo não consumo possam fazer a sua escolha livre.  

O direito à vida, saúde e segurança previstos no CDC está 

relacionados também ao direito à segurança alimentar. Devemos apresentar 

primeiramente a conceituação do que seja segurança alimentar para a 

melhor elucidação e compreensão do assunto:  
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A Segurança Alimentar e Nutricional, enquanto estratégia ou 

conjunto de ações deve ser intersetorial e participativa, e 

consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(BRASIL, 2017). 

 

Pelo conceito de segurança alimentar todas as pessoas tem o direito 

de ter o acesso regular e frequente a alimentos de qualidade, apresentando 

como pilar práticas alimentares que promovam a saúde, assim como 

respeitando a diversidade cultural, econômica e seja socialmente 

sustentável. 

Pelo exposto, o nosso Código consumerista em harmonia com a 

nossa Carta Magna de 1988 tutela o nosso bem maior qual seja a vida, 

tutelando também a saúde e a segurança que são necessárias para se 

resguardar a nossa vida. Importante ressaltar, que o direito à vida, saúde, 

integridade física e moral associa-se ao direito de personalidade, sendo 

absolutos, não podendo haver renúncia por parte do seu titular, sendo 

também inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. 

 

4 O DIREITO À INFORMAÇÃO NO CDC 

 

 Como já foi explanado no tópico 2 do presente trabalho, podemos 

verificar que o direito à informação corresponde a um direito básico do 

consumidor, previsto no rol do art. 6º, do CDC, mais especificamente no 

inciso III, que prevê o seguinte:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

[...] 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem (BRASIL, 

1990). 
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 Nesse sentido podemos evidenciar que se trata de um direito 

fundamental do consumidor ter acesso à informação clara, com a 

especificação correta da sua composição e qualidade. Neste ponto 

chamamos a atenção para o tema deste trabalho, quanto a rotulagem dos 

alimentos transgênicos. 

 Tendo em vista os riscos para a saúde humana, quanto ao consumo 

de alimentos transgênicos, podemos afirmar, que os alimentos que possuem 

em sua composição organismos geneticamente modificados apresentam um 

risco, certa periculosidade para os consumidores que fazem o seu consumo 

um risco, uma vez que ainda não temos estudos que afirmem 

comprovadamente que não fazem mal para as pessoas que o consomem. 

 E assim sendo, podendo ser considerado como um risco em 

potencial, é importante para os consumidores ao irem até um supermercado 

e fazerem a escolha, entre um produto e outro, ter a indicação clara e 

ostensiva do símbolo de transgênicos em sua rotulagem.  

 O art. 9º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:  

 

Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente 

nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, 

de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade 

ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas 

cabíveis em cada caso concreto (BRASIL, 1990). 

 

 Considerando o importante direito de escolha que nós consumidores 

possuímos, ao se retirar a indicação do símbolo de transgênicos das 

embalagens dos produtos, isso representa uma ofensa enorme ao direito à 

informação, assegurado em nosso Código Consumerista.  

 Podemos encontrar no nosso CDC no art. 31, outro dispositivo que 

assegura ao consumidor quanto à oferta dos produtos, devendo apresentar 

informações claras e ostensivas acerca das características, qualidades e 

composição:  

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 

de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 
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riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores 

(BRASIL, 1990). 

 

 Pelo artigo apresentado acima encontramos mais uma disposição 

legal, que assegura ao consumidor o direito de ter a indicação do símbolo 

de transgênicos na rotulagem dos produtos de forma ostensiva e clara, 

acerca da sua composição, contendo um organismo geneticamente 

modificado.  

 Acaso o fornecedor não apresente a devida informação aos 

consumidores estará sendo violado além dos artigos apresentados até o 

momento, mas principalmente estará violando também um dos direitos 

fundamentais previstos em nossa Constituição da República de 1988, em 

seu art. 5º, XXXII, bem como o art. 170, caput e inciso V, vejamos:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

[...] 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor;  

[...] 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

[...] 

V - defesa do consumidor (BRASIL, 1988). 

 

 Desta forma, além da garantia da defesa da dignidade e saúde, 

previstas em nossa Lei Maior, assegurar que se mantenha na rotulagem dos 

produtos o símbolo de transgênicos, é um direito econômico dos 

consumidores, considerados como os sujeitos ativos do mercado de 

consumo.  

 O direito à informação também está diretamente relacionado com a 

liberdade de escolha, que é um dos direitos básicos previstos no CDC, em 

seu art. 6º, II. Só é possível exercer uma escolha clara, livre e consciente, 

quando estão presentes e à disposição do consumidor todas as informações 
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claras e precisas acerca da composição e características dos produtos. De 

modo contrário, como será possível optar livre e conscientemente entre 

duas opções, em que há omissão de informação acerca de sua composição?   

 Em consonância com o apresentado as autoras Marques, Bergstein e 

Bassani aduzem que:  

 

Em outras palavras, são duas as fontes do direito de 

informação do consumidor: em virtude dos eventuais riscos 

que as modificações genéticas podem trazer (direito à 

proteção da dignidade da pessoa humana - arts. 1º, III, e 5º, 

XXXII, da CF/1988 (LGL\1988\3) c/c arts. 6º, III, e 31 do 

CDC (LGL\1990\40)), mas também pelo simples direito de 

escolha do cidadão consumidor (direito de autonomia da 

vontade e livre iniciativa do cidadão, direito de livre escolha 

no mercado de consumo - art. 170, caput, V, da CF/88 

(LGL\1988\3), c/c art. 6º, II, e 31 do CDC (LGL\1990\40)). 

Aqui o direito do consumidor em ser informado e o dever de 

informar dos fornecedores é o mesmo dos outros ingredientes, 

sem privilégios para os agricultores ou para a indústria 

brasileira, cuja utilização de transgênicos é também decisão 

política e econômica, mas sempre com cumprimento dos 

deveres jurídicos de boa-fé e lealdade informativa 

(MARQUES; BERGSTEIN e BASSANI, 2018, p.4). 

 

 Assim, conforme exposto acima, o direito a informação do 

consumidor, está assegurado devido aos riscos que o procedimento de 

modificação genética pode acarretar à saúde e pelo direito de escolha 

assegurado aos consumidores. 

 Ainda no tocante ao direito à informação assegurada ao consumidor, 

encontramos no Decreto nº 4.680/03, que regulamenta o direito à 

informação, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto aos 

alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou 

animal, que contenham, ou seja, produzidos a partir de organismos 

geneticamente modificados.  

 Segundo o disposto no art. 2º, do Decreto nº 4.680/03, o fornecedor 

ao colocar o produto à disposição do consumidor por meio do comércio, 

sendo que este produto contenha, ou seja, produzido a partir de organismos 

geneticamente modificados apresentando um percentual acima de 1% é 

dever do fornecedor prestar a devida informação ao consumidor, vejamos o 

dispositivo:  
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Art. 2o Na comercialização de alimentos e ingredientes 

alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de organismos 

geneticamente modificados, com presença acima do limite de 

um por cento do produto, o consumidor deverá ser informado 

da natureza transgênica desse produto.  

§ 1o Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a 

granel ou in natura, o rótulo da embalagem ou do recipiente 

em que estão contidos deverá constar, em destaque, no painel 

principal e em conjunto com o símbolo a ser definido 

mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes 

expressões, dependendo do caso: "(nome do produto) 

transgênico", "contém (nome do ingrediente ou ingredientes) 

transgênico(s)" ou "produto produzido a partir de (nome do 

produto) transgênico" (BRASIL, 2003) (grifo do autor). 
 

 Conforme o disposto, fica evidente o dever do fornecedor em 

informar efetivamente o consumidor acerca da composição dos produtos 

destinados ao consumo humano, principalmente se houve uma alteração na 

estrutura genética daquele determinado produto. 

 Devido aos riscos à saúde dos consumidores que os alimentos 

geneticamente modificados podem acarretar, é essencial que se tenha a 

devida rotulagem dos alimentos a fim de que o consumidor possa ser 

informado e que exerça livremente a sua escolha, como leciona José 

Geraldo Brito Filomeno (2016):  

 

E o referido estudo conclui, verbis, que “toxinas, alergênicos, 

valor nutritivo e resistência antibiótica são as principais 

preocupações com a segurança relativa aos alimentos 

manipulados geneticamente; pelas razões articuladas 

atrás, acreditamos que para se garantir a segurança do 

consumidor e seu direito de informação, o registro pré-

comercialização, prévia experimentação e rotulagem 

(adequada) devem ser obrigatórios” (FILOMENO, 2016, p. 

116) (grifo do autor). 

 

 Assim sendo, fica evidente a importância de se ter a informação 

clara e precisa acerca dos alimentos produzidos a partir de organismos 

geneticamente modificados, restando evidente o quão importante é se 

garantir o direito à informação ao consumidor. 

 Tendo relação direta o direito à informação com a rotulagem dos 

produtos, cabe aqui ressaltar que a Portaria nº 2.658/03 expedida pela 

Anvisa foi a responsável por definir o símbolo de alimentos transgênicos 
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conforme preceitua o art. 1º, da referida Portaria: “Art. 1º - Definir o 

símbolo de que trata o art. 2º, § 1º, do Decreto 4.680, de 24 de abril de 

2003, na forma do anexo à presente portaria” (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003, p.1).  

 É bem interessante essa portaria expedida, uma vez que através dela 

houve a padronização da indicação de transgênicos nas embalagens, bem 

como trouxe a definição de alguns conceitos importantes.  

 No que se refere aos conceitos trazidos pela Portaria nº 2.658/03 da 

Anvisa é importante para o presente trabalho trazer as definições 

apresentadas acerca do que seja símbolo transgênicos, rotulagem e painel 

principal, vejamos:  

2. DEFINIÇÕES:  

2.1 Símbolo Transgênico: 

É a denominação abreviada do símbolo objeto do presente 

regulamento técnico.  

2.2 Rotulagem:  

É toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva 

ou gráfica que seja escrita, impressa, estampada, gravada, 

gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a 

embalagem.  

2.3 - Painel Principal: 

Área visível em condições usuais de exposição, onde estão 

escritas em sua forma mais relevante a denominação de venda, 

a marca e/ou o logotipo se houver (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003, p.1).  

 

 Ainda referente a Portaria citada, nela também está definido a 

apresentação gráfica do símbolo, suas proporções, cores, a tipologia 

utilizada na grafia da letra T, entre outras especificações. 

 Outrossim, conforme leciona Humberto Theodoro Jr. (2017) acerca 

do direito à informação, podemos estabelecer um paralelo entre a 

informação e a transparência:  
 

O direito à informação, previsto no inciso III, do art. 6º, obriga 

o fornecedor a explicar, de forma clara e pormenorizada, ao 

consumidor a quantidade, as características, a composição e a 

qualidade dos produtos ou serviços, bem como os tributos 

incidentes e o respectivo preço. Além disso, deve expor sobre 

os riscos que o produto ou serviço apresentem. 

Trata-se do princípio da transparência, que permite ao 

consumidor saber exatamente o que pode esperar dos bens 

colocados à sua disposição no mercado, evitando-se que 

adquira “um produto que não é adequado ao que pretende ou 
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que não possui as qualidades que o fornecedor afirma ter” 

(THEODORO JUNIOR, 2017, p. 49). 

 

Assim podemos verificar que o direito à informação também possui 

relação direta com o princípio da transparência e em se tratando de 

alimentos com organismos geneticamente modificados, podemos afirmar 

que se maximiza, a responsabilidade de prestar a informação.  

No mesmo sentido, Júpiter Palagi de Souza e Larissa Oliveira 

Palagi de Souza citado por Humberto Theodoro Jr., leciona acerca da 

importância da informação clara, relacionada com o exercício da escolha 

livre (consciente) dos consumidores: 

 

No tocante aos produtos de origem transgênica, advertem 

Júpiter Palagi de Souza e Larissa Oliveira Palagi de Souza que 

o consumidor deveria ser advertido nas embalagens, uma vez 

que “deve ter a opção de poder acompanhar o risco de forma 

transparente e consciente, a influir naquelas situações que 

possam resultar em possível impacto ambiental. Negar este 

direito, após todo um trabalho construído pelas sucessivas e 

determinadas decisões do judiciário brasileiro, é retroceder” 

(SOUZA e SOUZA apud THEODORO JUNIOR, 2017. p. 

53). 

 

Pelo exposto, restou evidente o quão importante é se garantir o 

direito à informação, tratando-se de um direito básico de todos os 

consumidores, de forma que como apresentado acima, somente através da 

informação clara e transparente, nós consumidores poderemos acompanhar 

conscientemente os riscos a que estamos expostos, acaso desejemos 

consumir aquele determinado produto que contenha um organismo 

transgênico em sua composição.  

 

5 O PLC Nº 34/2015 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 34/2015 é de autoria do 

deputado federal Luiz Carlos Heinze, do partido político PP/RS (Partido 

Progressista/RS), este projeto de Lei tem o objetivo de alterar a Lei de 

Biossegurança para que sejam rotulados somente aqueles alimentos em que 

tenha em sua composição o percentual superior a 1% (um por cento) de 
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transgênicos. E ainda prevê que o uso da transgenia precisará ser detectado 

através de análise específica, mesmo que o produto seja produzido 

totalmente ou parcialmente por meio de alimentos geneticamente 

modificados. 

 Os autores Marques, Bergstein e Bassani (2018) apresentam uma 

síntese do que seja este PLC 34/2015:  

 

Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei 34/2015, de 

autoria do Deputado Federal Luis Carlos Heinze, já aprovado 

pelo plenário da Câmara dos Deputados sob o n. 4148/2008. 

Com a alteração legislativa objetiva-se limitar o direito de 

informação do consumidor quanto à presença de elementos 

transgênicos nos produtos alimentícios, alterando-se o art. 40 

da Lei 11.105/2005 (LGL\2005\2650) (Lei de Biossegurança) 

e revogando o Decreto 4.680/2003 (LGL\2003\212). O projeto 

de Lei desobriga a informação-advertência em forma de T no 

triângulo amarelo, quando a quantidade de matéria-prima 

geneticamente modificada for inferior a 1% (um por cento) da 

composição do produto industrializado. 

Com isso, o Projeto de Lei retira do consumidor o direito à 

informação adequada (Art. 6º, III do CDC (LGL\1990\40)) de 

produtos alimentícios contendo transgênicos na sua fórmula, 

ao substituir o critério da rastreabilidade dos organismos 

geneticamente modificados (OGMs) pelo critério da 

‘detectabilidade’, que é muito menos rigoroso para os 

fornecedores. Diminui assim a transparência da relação de 

consumo, pois não haverá mais facilitação da informação para 

o consumidor. Com esse novo regime, os novos rótulos de 

embalagens para consumo final de alimentos e ingredientes 

alimentares destinados ao consumo humano ou animal 

somente deverão alertar quanto à presença de elementos 

transgênicos em índice superior a 1% de sua composição final, 

se detectada em análise específica (?!). Além disso, suprime-

se a obrigatoriedade de identificação da espécie doadora do 

‘gene’ no local reservado para a identificação dos ingredientes 

e o símbolo característico, que tanto ajuda os consumidores a 

exercer seu direito de livre escolha (Art. 6, II do CDC 

(LGL\1990\40)) (MARQUES; BERGSTEIN e BASSANI, 

2018, p. 2). 

 

 Este Projeto de Lei Complementar representa uma ofensa enorme 

aos direitos previstos no nosso Código Consumerista, e caso seja aprovado 

representará um retrocesso e um prejuízo para todos nós consumidores.  

 Tendo em vista que o direito à informação tem relação direta com 

os seguintes princípios: transparência, boa-fé objetiva e confiança, caso 
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este Projeto de Lei Complementar seja aprovado, afetará todos estes 

princípios respaldados pelo nosso Código de Defesa do Consumidor.  

 Só através da devida informação prestada ao consumidor, poderá 

este exercer uma escolha livre e consciente acerca do produto a vir a ser 

adquirido e consumido. Somente através do consumidor estar devidamente 

informado e advertido é que se consegue proteger adequadamente dos 

riscos em que ele fica exposto, diante da relação desequilibrada que se 

estabelece entre o consumidor e o fornecedor, sendo que o consumidor se 

encontra em uma posição de vulnerabilidade frente ao fornecedor (seja uma 

vulnerabilidade técnica ou econômica a que já é pré estabelecida, e ao se 

retirar das embalagens a devida informação, isso maximizará a situação de 

vulnerabilidade já existente e colocará o consumidor em uma posição ainda 

mais inferior e estará consumindo um produto às cegas). 

Assim, podemos ver claramente, o quanto esse Projeto de Lei 

Complementar compromete os direitos dos consumidores, uma vez que se 

forem retirados das embalagens a indicação de transgênicos, o consumidor 

fará as suas compras “no escuro”, tendo em vista que lhe estará sendo 

omitida uma informação essencial do produto.   

 Para finalizar é importante trazermos à luz os argumentos contrários 

ao Projeto de Lei Complementar nº 34/2015, bem como os argumentos 

favoráveis a ele. Podemos citar algumas instituições em que já se 

manifestaram pela rejeição do projeto de lei citado, dentre elas a Brasilcon, 

Idec, FNECDC, Proconbrasil e a OAB, vejamos: 

 

Diante dessa grave perspectiva, a sociedade civil mediante 

inúmeras instituições como o Brasilcon, Idec, FNECDC e 

Proconbrasil, além da Ordem dos Advogados do Brasil - 

Seccional Rio Grande do Sul, por meio da Comissão de 

Direito Ambiental, já se manifestaram pela Rejeição do PL 

34/2015 (4148/2008), pedindo a rejeição integral do projeto 

pelos seguintes fundamentos: 

1) Representa evidente retrocesso em matéria ambiental e 

social, ao suprimir o direito à rotulagem já garantido por 

norma infraconstitucional, sem propor política substitutiva 

igualmente protetiva ou ampliativa; 

2) Afronta o art. 170 da Constituição Federal (LGL\1988\3), a 

substituição do critério de rastreabilidade da cadeia produtiva 
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pelo da detectabilidade, ao não considerar o critério ambiental 

e o tripé da sustentabilidade imposto pela ordem 

constitucional econômico inciso VI do art. 170 da CF/1988 

(LGL\1988\3); 

3) Atenta ao direito de livre iniciativa e de concorrência, 

princípios gerais da atividade econômica, na forma do art. 

170, caput e inciso IV, da Carta Magna, pois onera 

irrazoavelmente os produtores agrícolas e as empresas 

alimentícias, que optaram por produzir alimentos não 

transgênicos, invertendo o ônus para estes poderem se valer da 

expressão “livre de transgênicos”. O fim da mediante símbolo 

e imposição do § 1º do PL implicará em desestímulo à 

produção de alimentos orgânicos, livres de transgênicos ou 

agrotóxicos. O custo adicional imposto aos produtores, em 

vista dos testes que terão que realizar para comprovar que seus 

produtos orgânicos são livres de transgênicos elevará o preço 

dos alimentos limpos e estabelecerá elementos de 

concorrência desleal no mercado de produtos alimentícios. 

4) Contraria o direito à informação e livre escolha do 

consumidor, assegurados constitucionalmente, pois o critério 

da detectabilidade adotado no projeto afasta a identificação de 

alimentos contendo transgênicos que não possam ser 

detectados por análises laboratoriais, afeta frontalmente o 

direito a ser informado pelos fornecedores, violando a Lei 

8.078/90 (LGL\1990\40) (CDC(LGL\1990\40)) e o próprio 

Decreto 4.680/03 (LGL\2003\212), com consequente violação 

do dever de proteção do Estado aos consumidores (art. 5º, 

XXXIICF/1988 (LGL\1988\3)). 

5) Contraria o princípio da precaução, pois a ausência de 

consenso científico quanto a segurança dos transgênico 

embasa a inserção do símbolo T, em país de grande número de 

analfabetos e analfabetos funcionais, assegurando o direito de 

livre escolha a todos os consumidores.  

6) Descumpre compromissos internacionais assumido pelo 

Brasil no âmbito do Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança que demanda que os países membros adotem 

medidas para assegurar a identificação de organismos vivos 

modificados nas importações/exportações, destinados à 

alimentação humana e animal (art. 18. 2. a.) - para tornar 

obrigatória a adequada identificação de cargas a partir de 2012 

(decisão BSIII/10, item 7) (MARQUES; BERGSTEIN e 

BASSANI, 2018, p. 2). 

 

 Tendo sido apresentados os argumentos no sentido da 

fundamentação da rejeição do PLC nº 34/2015, que em síntese é: não foi 

apresentada uma política substitutiva protetiva ou ampliativa de direitos do 

consumidor, não houve a consideração do critério ambiental e nem do tripé 

da sustentabilidade imposto pela ordem constitucional econômico previsto 

em nossa Constituição da República de 1988, há a ofensa aos direitos da 

livre iniciativa e da concorrência, e consequentemente o desestímulo da 
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produção de produtos orgânicos, é contrário ao direito à informação, bem 

como da liberdade de escolha do consumidor assegurados em nossa Lei 

Maior e também pelo Código de Defesa do Consumidor, afronta o direito 

da precaução e por fim, choca-se com os compromissos assumidos pelo 

nosso país perante o cenário internacional, o que acaba por prejudicar a 

imagem no âmbito internacional, uma vez que segundo o princípio do 

pacta sunt servanda, tudo aquilo que os indivíduos internacionais 

prometem lá fora, tem que ser cumprido, sob pena do país perder a sua 

credibilidade e ser visto como não sendo um país sério pelos outros sujeitos 

de direito internacional. 

 Já quanto aos argumentos favoráveis, podemos extrair do inteiro 

teor do projeto de Lei nº 34/2015, apresentado pelo deputado Luiz Carlos 

Heinze, vejamos:  

[...] o direito à informação deve ser aplicado em consonância 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

contemplados no inciso III, do artigo 4º, da Lei 8.078/90, além 

de apresentar conteúdo útil, esclarecedor e eficiente, em 

obediência ao Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente seus artigos 6º e 31. 

A experiência diária de relacionamento com o consumidor, 

nos leva a acreditar que a informação que induza a erro, falso 

entendimento ou de conteúdo inútil, é desinformante, já que 

não cumpre o papel de esclarecer, mas sim o de confundir ou 

de nada agregar. 

A questão da biotecnologia no Brasil foi extremamente 

politizada. Algumas organizações, sob o pretexto de informar 

o consumidor, pretendem que o rótulo do alimento funcione 

como ferramenta de contra propaganda, intuito com o qual a 

legislação em vigor tem ido de encontro, ao estabelecer frases 

e símbolo, sem conteúdo esclarecedor, ora inúteis, ora 

desinformantes, o que, em verdade, leva o consumidor a uma 

situação exatamente contrária àquela objetivada pela Lei n° 

8.078/90. 

É por tais razões que elaboramos a presente proposta de 

alteração da Lei n° 11.105/05 para que as regras de rotulagem 

possam atingir seu fim, estabelecendo o critério da 

detectabilidade, o limite de presença não intencional de OGM 

e a forma da informação de modo a não confundir o 

consumidor (HEIZE, 2008, p. 2).  

 

 Fazendo uma crítica aos argumentos trazidos pelo deputado, 

podemos afirmar que nenhum deles merece prosperar, uma vez que os 

consumidores, no geral, ao irem ao supermercado e antes de compararem 
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os produtos desejados, utilizam-se das embalagens dos produtos, para 

distinguir entre as opções disponíveis e dentre elas, a rotulagem dos 

produtos exercem um papel muito importante, porque é através da devida 

prestação da informação que os consumidores poderão escolher livremente 

entre um produto e outro. 

 Assim somente através da rotulagem dos alimentos com a indicação 

do símbolo de transgênicos poderão os consumidores decidirem se querem 

ou não adquirir aquele produto. Então, não tem razão a alegação de que a 

rotulagem dos transgênicos possa induzir o consumidor a algum tipo de 

erro ou apresente um conteúdo inútil, sendo que nunca uma informação 

apresentará um conteúdo que seja inútil, aliás toda informação informa e 

não pelo contrário, desinforma. 

 Não penso que o rótulo dos produtos transgênicos funcionem como 

uma contra propaganda, mas sim informam as reais características que 

aquele produto possui, e penso que a indicação do símbolo não seja inútil 

ou possa confundir o consumidor, ao contrário, o consumidor estará sendo 

ludibriado e sem poder exercer a sua escolha diante da omissão da 

informação devida.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

 Pelo desenvolvimento deste trabalho conclui-se que o Projeto de lei 

Complementar nº 34/2015, objeto do presente trabalho, apesar de já ter 

obtido aprovação da Câmara dos Deputados, não deve ser aprovado pelo 

Senado Federal, porque ele fere diversos direitos consagrados e previstos 

em nosso Código de Defesa do Consumidor, dentre eles, o direito à 

informação é o mais evidente, mas podemos citar que caso este projeto de 

lei for aprovado, são atingidos também o direito à vida, saúde e segurança, 

assim como estará em choque com um dos nossos direitos básicos previstos 

no rol do art. 5º da CR/88, uma vez que o inciso XXXII prevê que “o 
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Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 

1988).  

 Importante ressaltar que além de violar as disposições legais 

contidas no nosso CDC e na Constituição, os organismos geneticamente 

modificados ocasionam enormes prejuízo tanto para o meio ambiente como 

para a sociedade, uma vez que acarretará além de consequências 

ambientais, podemos vislumbrar também consequências econômicas e 

sociais, entre elas podemos citar o aumento do desemprego no campo e o 

desfavorecimento da agricultura familiar.  

 Concluindo-se, fazendo uma contraposição entre os argumentos 

favoráveis e contrários ao projeto de lei complementar nº 34/2015, 

verificamos que nenhum dos argumentos favoráveis ao projeto de lei é 

capaz de se impor ante os direitos assegurados aos consumidores no nosso 

ordenamento jurídico como um todo, lembrando que além da proteção dos 

consumidores assegurada por nosso Código de Defesa do Consumidor, o 

projeto de lei fere uma de nossas cláusulas pétreas, qual seja, a proteção do 

consumidor, conforme está disposto no art. 5º, XXXII, de nossa Carta 

Magna, além do que ao se retirar da rotulagem dos alimentos transgênicos 

isso representa um grande retrocesso aos valores da boa-fé, transparência 

na relação contratual, acesso à informação e livre escolha, podendo trazer 

sérios prejuízos para todos nós. 
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CAPÍTULO XX 

________________________________________________________________________ 

ELEMENTOS HISTÓRIOS 
FORMADORES DO 

NEOCONSTITUCIONALISMO E O 
SEU IMPACTO NA CRIAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DO DIREITO.  

 

 
 

Débora Caldeira Monteiro de lima230 

Gualter de Souza Andrade Júnior231 

 

 

 

RESUMO O presente artigo tem como objetivo oferecer uma síntese do 

percurso vivido pelo constitucionalismo desde o Estado Liberal até a 

instituição do Estado Democrático de Direito no Brasil, visando destacar as 

principais transformações sofridas pela percepção e compreensão do 

Direito. Demonstrar-se-á que o neoconstitucionalismo, inserido na 

dimensão pós-positivista, veio à tona a partir da promulgação da 
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Constituição Federal de 1988 e deu origem ao surgimento de novos 

direitos, valores e interpretações jurídicas que refletiram positivamente no 

exercício da jurisdição no Brasil, bem como na compreensão e construção 

da decisão jurídica. Nesse norte, a presente pesquisa fará uma leitura das 

implicações da constitucionalização do Direito relevada às dimensões da 

jurisdição, por meio da analise das mudanças de paradigmas que 

floresceram a história do Direito. Observar-se-á que a história do Direito 

engloba avanços e retrocessos não observáveis de forma linear e simplista, 

mas compreensíveis de maneira complexa, que reclama também uma 

avaliação teórico-metodológica. Demonstrar-se-á que o constitucionalismo 

transformou o modo como se pratica, cria e aplica o Direito, ao reconhecer 

que o intérprete, deve se conectar com a política, a cultura, a economia e a 

sociedade. Objetiva-se, assim demonstrar que a relização do Direito 

reclama uma mediação entre entre, de um lado, a lei e os princípios 

constitucionais e, de outro, os princípios morais e valores éticos presentes 

na comunidade. Sobretudo, o presente artigo visa a esclarecer que uma 

atitude hermenêutica e prática-comunicativa no mundo da vida sobre o 

Direito implica exercício da cidadania plena, ou seja, atitude 

neoconstitucionalista, a que, efetivamente, realiza o Império do Direito 

Democrático.  

PALAVRAS CHAVES: positivismo; neoconstitucionalismo; pós-

positivismo; autoridade comunicativa.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A história revela que o Estado, os direitos fundamentais e o 

constitucionalismo são fenômenos que se interligaram no final do séc. 

XVIII com o surgimento da expressão “Estado de Direito”, ainda que 

marcado por uma índole meramente liberal e individualista. Desse modo, 

buscar-se-á, neste artigo, oferecer uma síntese do percurso vivido pelo 

constitucionalismo desde o Estado Liberal, no séc. XVIII, até a instituição 

do Estado Democrático de Direito, no séc. XX, para, em seguida analisar os 

impactos do neoconstitucionalismo na interpretação jurídica e, 

consequentemente, na sociedade.  

O resgate histórico referido acima mostra-se importante na medida 

em que o Direito, por meio da decisão jurídica, não deve desconsiderar a 

complexidade do passado jurídico e as experiências jurídicas que 

antecederam o Direito da atualidade. Compreender o Direito de forma 

racional requer que o intérprete capte elementos políticos e sociais 
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anteriores aos que estão sendo vividos contemporaneamente, tendo em 

vista que esses condicionantes revelam a inteireza do constitucionalismo da 

atualidade, o qual engloba falhas e progressos que não podem passar de 

forma despercebida pelo intérprete. 

A presente investigação resgatará ainda alguns elementos 

históricos envolvendo a decisão jurídica, partindo-se do surgimento do 

positivismo jurídico, para, em seguida, analisar seus fundamentos, posterior 

declínio e surgimento do pós-positivismo. 

Percorrendo este caminho, o presente artigo propor-se-á analisar 

as principais transformações sofridas pela jurisdição e pela 

compreensão sobre o Direito, após a inauguração do 

neoconstitucionalismo no Brasil.  

Em vista disso, esta pesquisa abrangerá as transformações e 

superações paradigmáticas do Direito a partir do séx. XX, visando a 

demonstrar que o novo constitucionalismo tem como missão romper os 

traços ainda existentes da visão tradicionalista do Direito positivista, ao 

reconhecer a supremacia dos direitos humanos e também por aproximar o 

Direito e a moral, sem desprezar o compromisso do intérprete com a 

história do Direito e com os valores presentes na sociedade. Demonstrar-

se-á que o enrijecimento do Direito, impede o progresso deste, bem como 

a sua realização frente às novas necessidades e aspirações da sociedade. 

 

2. A HISTÓRIA DO CONSTITUCIONALISMO: 
 

O nascimento do Estado Liberal e a influência dos seus ideais na 

formação e interpretação do Direito. 

O neoconstitucionalismo não pode ser compreendido sem que 

sejam analisados os elementos históricos e as ideologias estatais que 

inspiraram a sua constituição.  

Dallari explica que o “constitucionalismo nasceu durante as 

disputas medievais pelo predomínio sobre terras e populações, com a 
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afirmação de lideranças e costumes próprios de cada região232”. A partir 

dessa fase histórica, teve nacimento a Constituição Costumeira, “que aos 

poucos foi sendo reconhecida como fato e como direito, passando a ser 

invocada como base e fundamento da organização social, dos direitos 

individuais e do poder político.233”. 

Verifica-se que, já no período Medieval, existiam regras gerais de 

organização política e social que se relacionavam ao termo 

constitucionalismo, por meio das tradições e dos costumes da época. Com 

efeito, o termo “constituição” era relacionado a uma ideia empírica, não 

normativa, resultado da simples “transposição da descrição natural do 

processo de dominação dos territórios e de seus habitantes e do 

desenvolvimento histórico das relações de poder para a linguagem jurídica 

e política”234. Porém, somente no séc. XVIII nasceu a concepção moderna 

de Constituição normativa, ou o denominado constitucionalismo moderno, 

o qual se expandiu pelo continente europeu e pela América do Norte e 

refletiu no modo como se compreende o Direito da atualidade. 

O modelo de Estado Liberal dos séculos XVIII e XIX, nascido da 

Revolução Francesa, foi construído a partir de ideais contrários à 

concentração de poderes e aos abusos exercidos pelos governantes dos 

estados absolutos. Esse modelo estatal partiu de uma concepção 

individualista da sociedade, que concebia o homem como um indivíduo 

naturalmente livre. A liberdade individual era vista como característica 

principal de um Estado que objetivasse construir uma sociedade com um 

poder político limitado.  

 
232 DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao 

século XXI.  São Paulo: Saraiva, 2010. p. 45. 

233 DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao 

século XXI.  São Paulo: Saraiva, 2010. p. 45. 

234 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. p. 38. 
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O Estado Liberal tem como pressuposto filosófico o 

jusnaturalismo (escola do direito natural), o qual concebia o homem como 

detentor de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, 

à segurança e à felicidade, que não poderiam ser restringidos ou invadidos 

pelo Estado, isto é, por aqueles que detêm o poder político em uma 

sociedade235. 

O jusnaturalismo é a doutrina que sustenta existirem leis não 

postas pela vontade do homem, mas inerentes a ele, ou seja, anteriores à 

formação de grupos sociais e que derivam de uma Lei natural. Desse modo, 

o jusnaturalismo torna-se pressuposto filosófico do liberalismo, por 

constituir os limites do poder estatal, assegurando ao indivíduo o livre 

exercício dos direitos naturais236. 

É importante observar que, a partir do liberalismo, os direitos 

naturais passaram a ser constitucionalizados, ou seja, houve a 

transformação desses direitos em direitos juridicamente protegidos (direitos 

positivos)237.  É nesse sentido que, a partir do surgimento do Estado 

Liberal, a expressão “Estado de Direito” passou a ser utilizada pela 

primeira vez, significando subordinação das leis ao limite material dos 

direitos naturais, reconhecidos constitucionalmente como direitos 

fundamentais invioláveis. Nesse período, a Constituição passou a ser 

autoridade máxima no país, garantindo que o Governo não ultrapassasse os 

limites previstos constitucionalmente, diferentemente do que vigorava no 

Período Absolutista, onde o Rei era a autoridade máxima.  

Para aplicar a ideologia liberalista, o Estado passou a consagrar a 

separação dos poderes, elemento imprescindível à proteção do direito à 

liberdade. Importante mencionar que, naquele período, o Estado não 

 
235 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 12. 

236 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 

São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 12. 

237  Ibidem, p. 18. 
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intervinha na economia, de modo que também não oferecia direitos sociais. 

Sob essa ótica, Marinoni destaca que o Estado Liberal 

 

[...] não se preocupava em proteger os menos favorecidos e 

em promover políticas públicas para uma organização 

comunitarista mais justa, mas apenas em manter em 

funcionamento os mecanismos de mercado, sem qualquer 

preocupação com as diferenças das posições sociais, qualquer 

interferência do Estado junto aos particulares era vista como 

intromissão indevida238.  

 

Isso posto, observa-se que o modelo de Estado Liberal reflete a 

concepção de um Estado limitado, “tanto com respeito aos seus poderes 

quanto às suas funções”239, tendo como principais valores a supremacia da 

Lei, a separação de poderes e as garantias individuais. A função do Estado 

Liberal restringia-se à não intromissão na esfera privada dos cidadãos, 

salvo se, realizado um negócio, houvesse ofensa ao direito de um indivíduo 

por parte de outro. Assim, a essência da Constituição liberal era garantir 

segurança nas relações sociais. O Estado somente podia agir conforme o 

que estava expressamente previsto na Lei, a qual não podia proibir ou 

limitar os direitos fundamentais presentes na época, enquanto o indivíduo 

podia fazer tudo o que não estava nela proibido. 

Bobbio lembra que os ideais liberais se contrapunham aos ideais 

democráticos, tendo em vista que o Estado Liberal, como visto, 

fundamentou-se em uma concepção de Estado não interventor nas relações 

particulares, com poderes e funções limitadas, enquanto a democracia ainda 

se fundamenta na ideia de distribuição de poder 240.  

A Constituição liberal não agregava quaisquer princípios 

constitucionais majoritários. O princípio da legalidade constituía o critério 

 
238 MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado constitucional. In: MARINONI, 

Luiz Guilherme (Coord.). Estudos de direito processual civil: homenagem ao Professor 

Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

239 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 12. 

240 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 

São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 08. 
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de identificação do direito, o qual era reduzido à mera norma jurídica. 

Desse modo, no modelo de Estado Liberal, a validade da norma jurídica era 

estritamente formal, isto é, só eram legítimas as normas emanadas do 

legislativo241.  

No âmbito jurídico, os procedimentos civis também eram 

baseados numa filosofia individualista do Direito. O direito ao acesso à 

proteção judicial era visto como direito estritamente formal do cidadão de 

ajuizar ou contestar uma ação, de tal modo que o Estado deveria 

permanecer passivo com relação aos problemas dos cidadãos, seja quando 

o indivíduo pleiteasse o reconhecimento ou a defesa de direitos. Com 

efeito, naquele período, o acesso ao Judiciário era concebido como um 

direito natural, anterior ao Estado e que prescindia da influência deste”242. 

Observa-se, assim, que naquele período o Estado não se 

preocupava com os litigantes “pobres no sentido legal”, os hipossuficientes, 

restando a estes contar com a sua própria sorte. Dessa forma, a tutela de um 

direito pela via judicial só era possível para aqueles que pudessem enfrentar 

os custos de uma ação. 

A decisão jurídica era produzida de maneira estritamente mecânica 

e divorciada de quaisquer elementos externos ao sistema normativo, tais 

como questões históricas e sociais. Ao Juiz não era, sequer, permitido 

interpretar a lei, de modo que a decisão jurídica se mantinha afastada dos 

reais problemas enfrentados pela sociedade. 

O conhecimento jurídico da época era “tipicamente formalista, 

dogmático e indiferente aos problemas reais do foro cível”243; as reformas 

legislativas não levavam em consideração as “preocupações reais da 

 
241 MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado constitucional. In: MARINONI, 

Luiz Guilherme (Coord.). Estudos de direito processual civil: homenagem ao Professor 

Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.  

242 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 09. 

243 Ibidem, p. 10. 
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maioria da população”244. Nesse ponto, Cappelletti ressalta que, mesmo 

recentemente, com raras exceções, o estudo jurídico se mantém alheio às 

realidades do sistema judiciário e aos anseios das sociedades245.  

É possível notar que, ainda contemporaneamente, a jurisdição se 

assemelha em vários aspectos àquela presente no Estado Liberal, sobretudo 

no que se refere às formalidades para propor e dar andamento em uma 

ação, bem como no tocante às questões atinentes às desigualdades sociais 

das partes em conflito no decorrer de uma ação judicial.  

Certo é que os valores do Estado Liberal ainda são vividos hoje, e 

muitos dos problemas cristalizados no séc. XVIII ainda se perpetuam até os 

dias atuais, mesmo que em momentos históricos sociais diversos. Daí a 

importância de o cientista da modernidade voltar seus olhos para a história 

do Direito, para compreender o “porquê” dos problemas antes de descobrir 

“como” solucioná-los.   

Em suma, o pensamento liberal individualista, inaugurador do 

modelo de Estado Liberal, influenciou a formação de instituições jurídicas 

sob a égide do formalismo, do dogmatismo, da separação dos poderes e do 

positivismo jurídico.  

Contemporaneamente, a jurisdição, tal como se apresenta, ainda 

manifesta resquícios do liberalismo do séc. XVIII, especialmente no que se 

refere às questões ligadas ao acesso à justiça. É possível notar a presença de 

alguns problemas ainda vividos e que não foram superados pelo Estado, 

tais como a carência de recursos financeiros de boa parcela da sociedade, o 

desconhecimento do cidadão sobre seus direitos básicos, a ineficiência de 

alguns instrumentos processuais destinados a assegurar os direitos e 

garantias fundamentais no decorrer de um processo judicial246. 

 
244 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 10. 

245 Idem. 

246 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca de efetivação, 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 63. 
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Sem mais delongas, há sentido em dizer que as relações entre o 

liberalismo e o processo jurídico refletem uma jurisdição neutra e 

declaratória, afastada dos problemas reais da sociedade, sendo que os 

procedimentos existentes para a solução dos problemas civis eram o reflexo 

da filosofia individualista do direito247. 

 

2.1 O DECLÍNIO DO LIBERALISMO E O NASCIMENTO DO 

POSITIVISMO JURÍDICO. 

 

O Modelo de Estado Liberal entrou em crise no final do séc. XIX 

à medida que as sociedades liberais foram crescendo e o relacionamento 

entre os indivíduos se tornou cada vez mais complexo. Os princípios 

liberais tornaram-se irrealizáveis à solução dos problemas reais da 

sociedade. 

A falta de compromisso com as questões sociais agravadas pela 

eclosão da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial fez nascer 

um sentimento de justiça social na sociedade.  

O neutralismo do Estado Liberal gerou grandes injustiças sociais, 

ocasionando forte crescimento de movimentos sociais que se organizaram 

em busca de novos ideais. Nesse período, o conceito de direitos humanos 

passou por transformações, assumindo um caráter mais coletivo do que 

individual.  

Os movimentos organizaram-se no sentido de conquistar novos 

direitos e deveres sociais dos indivíduos, governos, comunidades e 

associações. Já não mais se almejava um Estado liberal e individualista, 

mas, agora, intervencionista e com fins sociais. 

O Estado passou a incorporar novos direitos individuais, como o 

direito ao trabalho, à saúde, à segurança e à educação. No âmbito político, 

aumentou os mecanismos de participação da sociedade na construção da 

 
247 Idem. 
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vontade política, expandindo os direitos relacionados ao voto e garantindo 

o direito ao plebiscito e ao referendo.  

Vale ressaltar que esses novos direitos sociais não englobaram 

apenas direitos de cunho positivo, mas também as denominadas “liberdades 

sociais”, como os direitos de greve e de liberdade de sindicalização, de 

modo que a liberdade individual passou a ser garantida a todos os cidadãos. 

Assim, o marco distintivo desse novo período histórico, denominado 

“Estado Social de Direito”, foi a inserção de direitos sociais ou 

prestacionais no seio da sociedade e o alargamento dos direitos 

relacionados à liberdade do indivíduo. Os direitos de segundo geração, os 

quais podem ser exemplificados pelos direitos previstos no artigo 6º da 

Constituição da República de 1988, surgiram com a Constituição Mexicana 

de 1917 e com a Constituição de Weimar de 1919248, e apresentaram-se 

pela primeira vez na normatividade constitucional brasileira pela 

Constituição de 1934. 

Vale dizer que, naquele período, desde 1917, surgiu o Estado 

Soviético de Direito o qual tinha como premissa o princípio da legalidade 

socialista, soviética, conforme a Declaração dos Direitos do Povo da 

Rússia.  

Segundo leciona Huto Otávio Tavares Vilela249, todo ato jurídico 

normativo contrário ao princípio da legalidade soviética seria nulo de pleno 

direito, pleno iure; os atos processuais tinham função didática-pedagógica 

de esclarer às partes os seus direitos, além de solucionar a lide. No Estado 

de Direito Democrático, vigora o princípio processual do livre 

convencimento motivado do juiz, haja vista o artigo 93, IX da Constituição 

de 1988 e os artigos 11 e 489, § 1º da Lei 13105/2015, o novo Código de 

 
248 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 setembro de 2019. p.203-2012. 

249 VILELA, Hugo Otávio Tavares. O Direito Soviético: o último enigma. In.: Revista 

CEJ. Ano XX.n.70. set./dez.2016. p.122-129. 

http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver%20Stream%20/Pages/pg_ConsItem.html
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Processo Civil brasileiro, estabelecendo-se todo um padrão para 

fundamentação das decisões jurisdicionais na esteira do Rule of Law do 

Direito Democrático. 

Já, no estado socialista, havia algo que era comum o princípio do 

livre convencimento do juiz motivado segundo o interesse da Revolução 

Soviética de 1917. 

A propriedade passou a ser chamada de pessoal e objetiva 

estritamente a atender às necessidades das personalíssimas do proprietário e 

não poderia ser objeto de lucro, pois, caso fosse, passaria a ser denominada 

como meio de produção de titularidade da coletividade, o que não coaduna 

com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, artigo 17 e com 

o Pacto de San José da Costa Rica de 1969, no seu artigo 21, integrantes do 

núcleo duro da Teoria do Direito Internacional dos Direitos Humanos e que 

prescrevem a proteção da propriedade privada, como ainda os artigos 5º, 

caput,XII, XIII, 170, II, III, 182, 186 da Constituição da República de 1988 

e, dentre vários outros artigos, o 1228 e seus cinco parágrafos, da Lei 

10406/2002, o novo Código Civil brasileiro. 

Nesse diapasão, é relevante explicitar que o sentido da proposição 

normativa de função social esculpido nos incisos XXIII do artigo 5º e o II 

do artigo 170, como ainda dos próprios artigos 182, 186 e 243, todos da 

Constituição da República de 1988, somados aos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 1228 do Código Civil de 2002, assoiados aos artigos 4º da Lei 

10257/2001 (Estatuto da Cidade) e o artigo 6º da Lei 8629/1993 (Estatuto 

da Reforma Agrária) em nada tem a ver com o artigo 6º do Código Civil 

russo de 1922 o qual estabelecia que “ninguém poderia ser privado ou 

limitado em seus direitos civis, salvo nas hipóteses e pelos procedimentos 

previstos em lei” e que os “direitos civis devem ser protegidos, exceto nos 

casos em que são exercidos em contradição com sua função sócio-

econômica” como explana Vilela250, porque enquanto a função social do 

 
250 VILELA, Hugo Otávio Tavares. O Direito Soviético: o último enigma. In.: Revista 

CEJ. Ano XX.n.70. set./dez.2016. p.122-129. 
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Direito brasileiro se alinha ao Rule of Law, o do Estado de Direito 

Soviético estatui como função social da propriedade o cumprimento da 

legalidade socialista, soviética revolucionária e não é demais dizer: todo 

discurso correto de direitos humanos deve estar em conformidade com as 

Declarações de Direitos que integram o núcleo duro dos direitos humanos e 

essas prescrevem o direito à propriedade privada como direito humano. 

Na sociedade do Estado de Direito Soviético de 1917, as 

cooperativas (kolkozes) tinham o que, grosso modo, poder-se-ia comparar 

aos efeitos dos direitos reais de usufruto e de aforamento (enfiteuse) da 

terra, ou seja, as cooperativas tinham somente a posse direta do bem, pois 

toda a propriedade dos imóveis por sua própria natureza, da terra, tinha 

como único titular o Estado Soviético. 

Todavia, é importante dizer que o que o Direito Soviético 

possibilitava às cooperativas não era o exercício do domínio como poder 

quanto ao ius utendi e ius fruendi. 

O Estado Soviético, ao transferir a posse aos kolkozes, na verdade 

constituía-lhes a obrigação jurídica de explorar a terra e de bem distribuir 

os seus produtos. 

A propriedade estatal propriamente dita era a que produzia efeitos 

por meio das fazendas estatais, denominadas sovkozes, ou nas indústrias. 

Nelas, nada era alienável, a não serem os bens que produzissem os 

produtos. 

Não obstante a propriedade de essas serem do povo soviético havia 

uma espécie de concessão que transmitia a administração daquela a alguma 

sociedade empresária estatal. 

Finalmente, a ideia de contrato no Estado de Direito Soviético, no 

sentido que se o negócio jurídico convencional visase à produção de efeito 

econômico, a sua celebração seria resultado do detalhado plano econômico 

ao qual toda a economia social estava submetida. Por isso, os contratos não 

tinham como princípio a autonomia da vontade e já nasciam vinculados e 
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deveriam ser interpretados conforme o princípio da legalidade socialista, 

soviética. 

Deve-se anotar que a expansão do constitucionalismo social no 

Brasil se deu a partir de 1930, portanto, porém esse processo não ocorreu 

exatamente da mesma forma e ao mesmo tempo em todos os lugares do 

mundo. No Brasil, à medida que o Estado iniciou as reformas do Welfare 

State, a jurisdição e, logo, o direito ao acesso à justiça ganharam particular 

importância, eis que a sociedade passou a adquirir novos direitos na 

qualidade de locatários, trabalhadores, consumidores e, até mesmo, 

cidadãos.  

Segundo as explanações de Cappelletti, logo no início do período 

do Estado de Direito Social, o direito de acesso à justiça passou a ser, 

gradativamente, reconhecido como o mais básico dos direitos humanos, eis 

que, por meio dele, o Estado visava a não apenas proclamar direitos, mas, 

sobretudo, garanti-los251.  

Vale ressaltar que o séc. XIX marcou também o nascimento do 

positivismo jurídico, apesar de suas reflexões já se manifestarem durante o 

período liberal, conforme foi explanado252. 

O positivismo jurídico deve ser compreendido como uma forma de 

dogmatismo253. Isso significa dizer que, apesar de o Direito Brasileiro ter 

agregado grandes conquistas durante o séc. XIX, o pensamento jurídico que 

vigorava naquela época era retrógrado, “cego pelo dogma positivista de que 

todo o direito encerrava-se na lei”254, de modo que supervalorizava a 

importância do texto da legislação e ignorava o conhecimento. 

 
251 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 11. 

252 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica a história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 58. 

253 Idem. 

254 DA SILVA, Ovídio A. Baptista. Processo e Ideologia: O paradigma racionalista. Rio 

de Janeiro: Forense, 2004. p. 271. 
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Em verdade, o positivismo jurídico nasceu na Europa, mais 

precisamente na Alemanha, no séc. XIX, e expressava a ideia de um 

Direito positivo, isto é, um Direito que impunha padrões de conduta que 

provinham da vontade do legislador255. O positivismo jurídico parte da 

premissa que a ciência, nela compreendida a lei, poderia ser capaz de 

controlar todos os acontecimentos e casos jurídicos. O Homem crê que a 

racionalidade jurídica se resume a uma linguagem matemática, que integra 

um sistema de leis. Desse modo, a norma era compreendida como a única 

fonte do Direito. 

O positivismo veio à tona em um período marcado pelo otimismo, 

em se que “acreditava no homem de modo incondicionado”256, isto é, “o 

positivismo agregava uma confiança na capacidade de conhecer, na 

capacidade de fazer ciência de fato pura”257.  

Pode-se afirmar que uma das principais características do 

positivismo é a crença de que a realidade é dotada de exterioridade258, ou 

seja, “o objeto existe independentemente do sujeito”259, não obstante a 

esteira filosófica do Estado Liberal de Direito ser a Filosofia da 

Consciência, como leciona Andrade Júnior260. 

 

Como já dito, para o positivismo, como corrente “realista” que 

é, o objeto existe em si, bastante em si mesmo, e independente 

de quem o observa. Independente de quem o observa, ele “é” 

daquela maneira, tem um estatuto que lhe é próprio [...]. Em 

 
255 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes Judiciais: Análise Crítica dos Métodos 

Empregados no Brasil para a Solução de Demandas de Massa. Curitiba: Juruá, 2014. p28.  

256 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 40. 

257 Idem. 

258 Ibidem, p. 44. 

259 Idem.  

260 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 189-202. 
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suma, aqui sujeito e objeto são entidades radicalmente 

diversas e independentes, sendo essa uma premissa necessária 

para que a operação do conhecimento possa se ater 

unicamente ao objeto261. 

 

É nesse sentido que Barroso afirma que, para o positivismo, o 

conhecimento é objetivo, “fundado na distinção entre sujeito e objeto e no 

método descritivo”262. Acreditava-se que o conhecimento era a 

representação do real, de modo que o sujeito não deveria ter participação na 

construção do conhecimento. 

O sujeito deveria “apenas seguir os passos metodológicos para, ao 

final, refletir no espelho aquilo que o objeto é”263. Note-se que, para o 

positivismo, o conhecimento deveria apenas refletir as características do 

objeto, sem aferir qualquer subjetividade264, o que é impossível 

hermeneuticamente, à luza da Teoria da Razão Prática-Comunicativa265 até 

porque, naquela época, a própria Filosofia do Objeto, segundo a qual toda a 

possibilidade de se compreender o objeto se encerrava neste, já havia sido 

superada pelo pensamento kantiano266 267que propiciou o giro copernicano 

da Filosofia da Conciência, do Sujeito.  

 
261 Ibidem, p. 45. 

262 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p.118. 

263 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 46. 

264 Idem. 

265 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 125-140. 

266 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução com introdução e notas de 

Valério Rohden baseada na edição de 1788. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

267 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 189-202. 

http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver%20Stream%20/Pages/pg_ConsItem.html
http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver%20Stream%20/Pages/pg_ConsItem.html
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No âmbito processual, por exemplo, o julgador não deveria ter 

qualquer participação no processo de conhecimento268. A tarefa do juiz de 

Direito seria apenas observar, isto é, o juiz desenvolvia uma tarefa 

mecânica, passiva, diante do texto da norma269. 

O positivismo pretendeu criar uma ciência jurídica semelhante às 

ciências exatas e naturais, reduzindo o Direito à mera subsunção. Assim, a 

“codificação representou o principal momento de ascensão do 

positivismo”270, materializado na ideia de que o texto da lei deveria prever 

“a máxima abrangência das hipóteses, no intuito de deixar ao intérprete a 

menor liberdade possível na sua aplicação”271. 

O Direito não se confundia com juízos de valor, de modo que a 

legitimidade e a justiça não se inseriam na órbita do Direito, o qual era 

visto como um sistema perfeito, que não carecia de qualquer outro 

elemento externo à norma, além da sua própria existência. 

Dessa forma, há sentido em dizer que, naquele período, havia a 

crença de que a realização do Direito não poderia depender de qualquer 

subjetividade.   

Ainda deve-se destacar que, para o pensamento jurídico instalado 

naquela época, o sujeito e o objeto não se confundiam, isto é, acreditava-se 

que era necessária a separação entre sujeito e objeto e entre fatos e valores, 

o que confirma a assertiva de que o jurista não podia agregar qualquer 

subjetividade ao conhecimento jurídico, de tal modo que os fatos 

pertenciam à órbita do objeto e os valores pertenciam ao sujeito. 

Com o intuito de esclarecer os fundamentos do positivismo 

jurídico, Marcelo Fonseca lembra que, para os positivistas, tanto as ciências 

naturais como as sociais deveriam restringir-se “às explicações causais dos 

 
268 Idem. 

269 Idem. 

270 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes Judiciais: Análise Crítica dos Métodos 

Empregados no Brasil para a Solução de Demandas de Massa. Curitiba: Juruá, 2014. p.25. 

271 Ibidem, p. 35. 
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fenômenos de forma objetiva, neutra, livre de juízos de valores ou 

ideologias, de noções prévias e preconceitos”272. 

Observa-se que havia a crença de que o sujeito deveria buscar um 

conhecimento objetivo, que não podia deixar se contaminar com juízos de 

valores e ideologias. Tal modo de realizar o Direito se baseava no 

“princípio da neutralidade axiológica das ciências”, o qual tinha como 

fundamento a ideia de que só era possível fazer ciência, fosse ela natural ou 

social, se o sujeito deixasse os valores auferidos de lado273. 

De outra forma, há sentido em dizer que o princípio da 

neutralidade axiológica das ciências humanas supõe ser possível alcançar 

um conhecimento científico sem qualquer interferência valorativa, de modo 

que o sujeito deveria se “limitar a captar os fatos (segundo um 

procedimento metodologicamente controlado: o método positivista), de 

modo objetivo, deixando-se os valores de lado”274.  

Para o positivismo existiam leis imutáveis na sociedade, assim 

como existem leis invariáveis na natureza (lei da gravidade, por exemplo). 

Diante dessa crença, os juristas tinham a falsa percepção de que a 

sociedade poderia ser estudada da mesma forma que as ciências naturais.  

É possível afirmar que o positivismo jurídico ou dogmatismo 

jurídico vai de encontro com a busca pelo conhecimento, por não visar a ir 

além do que já está definido, acreditando cegamente que o que já está posto 

não pode ser mudado, expandido, investigado.  

Sob outro ângulo, vale mencionar que o século XIX foi um 

período certamente otimista no que se refere às questões religiosas, 

científicas e tecnológicas, representando, assim, “o século que acreditou no 

 
272  FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: 

Juruá, 2012. p. 45. 

273 Ibidem, p. 46. 

274 Idem. 
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homem de modo incondicionado”275. É por essa razão que Fonseca ressalta 

que “o positivismo não poderia nascer em outra época que não o século 

XIX”276. 

No final da década de 1970, o Estado-Providência, assim 

denominado por Boa Ventura de Souza Santos, Marques e Pedrozo277, entra 

em crise em razão de algumas questões como: mudanças no sistema 

produtivo e na normatização do trabalho; avanços tecnológicos e problemas 

atinentes à empregabilidade; anseio por uma política de globalização 

hegemônica278. 

É importante ressaltar que, naquele período, houve um aumento da 

massificação dos litígios e os juízes de direito passaram a “evitar 

sistematicamente os processos e os domínios jurídicos que obrigassem ao 

estudo ou a decisões mais complexas, inovadoras ou controversas”279.  

Sob o aspecto político, é possível afirmar que houve o surgimento 

de uma crise de representação política, agravada pelo aumento de 

corrupção política, a qual se estabeleceu em razão da ausência de controle 

do poder político pelos cidadãos280.  

Acreditava-se que o País precisava de uma maior participação dos 

cidadãos na vida política, para reparar as deficiências instaladas naquele 

período. 

 
275 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 40. 

276 Idem. 

277 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROZO, João. 

Os tribunais nas sociedades contemporâneas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 

11, n. 30, fev. 1996, p. 36. 

278 JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 152.    

279 Ibidem, p. 153. 

280 Idem. 
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Dessarte reconheceu-se que a democracia era a ideologia 

fundamental para dar continuidade ao desenvolvimento dos direitos 

humanos e capaz de inaugurar uma nova era no constitucionalismo. 

A partir deste percurso, pode-se afirmar que o nascimento da 

democracia foi, sem dúvidas, a síntese do processo de evolução global da 

história dos direitos e deve servir de baliza para a manutenção do progresso 

para o futuro281. 

Com efeito, o constitucionalismo democrático derrotou “diversos 

projetos alternativos e autoritários que com ele concorreram”282, dando 

origem a uma nova ideologia que concebeu a existência de um Estado de 

Direito limitado e protetor dos direitos fundamentais. 

Loco, na década de 70 do séc. XX, nasce o Estado de Direito 

Democrático.283 

 

2.2 O NASCIMENTO DO CONSTITUCIONALISMO 

DEMOCRÁTICO E OS IDEAIS PÓS-POSITIVISTAS: NOVA 

FORMA DE PENSAR E CONSTRUIR O DIREITO.  

 

O séc. XX deu nascimento a uma nova ideologia constitucional, 

que trouxe profundas transformações no modo como se pensa e se pratica o 

Direito Constitucional284. Surgiu, assim, o neoconstitucionalismo, ideologia 

que abriu “caminho para um constitucionalismo principiológico e voltado 

para a concretização dos direitos fundamentais”285. 

 
281 JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo.  2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 153-154. 

282 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: contribuições 

para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 25. 

283 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 230-238. 

284 Ibidem, p. 53. 

285 Idem. 

http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver%20Stream%20/Pages/pg_ConsItem.html
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Nos termos mencionados supra, é seguro afirmar que o novo 

constitucionalismo expandiu-se pelo ordenamento jurídico brasileiro por 

meio da Constituição Federal de 1988, a qual inaugurou um extenso rol de 

direitos e garantias individuais, tornando-se símbolo de uma nova ordem 

constitucional capaz de assegurar estabilidade institucional ao país286.  

Paralelamente a essas inovações principiológicas, inaugurou-se o 

Estado Democrático de Direito, também chamado de Estado Democrático 

Constitucional, que, por meio da Constituição, instituiu uma democracia 

participativa ao definir que todo o poder emana do povo e indicar o seu 

exercício representativo aos Poderes Legislativo e Executivo, determinando 

ao Poder Judiciário a tarefa “de prestar a jurisdição quando provocado”287.  

Cabe aqui destacar que o termo democracia “traduz a ideia de 

soberania popular, governo do povo, vontade da maioria”288, de tal sorte 

que o Estado Democrático se constitui em “um modo de organização social 

fundado na cooperação de pessoas livres”289. Nesse período, houve o 

surgimento de grandes inovações no âmbito dos direitos políticos, civis e 

sociais, as quais agregaram novos valores à sociedade.  

Vale ainda acrescentar que o nascimento do Estado Democrático 

de Direito guardou forte dependência com alguns valores presentes no 

Estado de Direito Liberal, eis que, conforme foi visto, “a democracia 

nasceu de uma concepção individualista da sociedade”290.  

 
286 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. p. 251. 

287JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo.  2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 108. 

288 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: contribuições 

para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 25. 

289 Idem. 

290 COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo. Estado de Direito: História, teoria, crítica. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. p. 306. 
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Note-se que, desde o séc. XVII, a história do Direito revela que o 

constitucionalismo contemporâneo agrega valores e direitos conquistados 

no passado, de modo que é possível crer, certamente, que o 

constitucionalismo de hoje é a semente dos novos valores, direitos e 

concepções do constitucionalismo de amanhã.  

Conforme já se enfatizou, a compreensão do Estado Democrático 

de Direito reclama o reconhecimento “da evolução do Estado de Direito, 

com a consolidação do constitucionalismo e das conquistas históricas dos 

direitos humanos”291.  

Zaneti Júnior enfatiza que o Estado Democrático de Direito é o 

Estado que solidificou as conquistas liberais (direitos de primeira 

dimensão) – também reconhecidas como liberdades negativas –, as 

conquistas atinentes à questão social, ligadas à busca pela igualdade 

(direitos de segunda dimensão), bem como “as conquistas da solidariedade 

e da comunidade, direitos difusos e coletivos, como o meio ambiente e os 

direitos dos consumidores, que são também as conquistas da sociedade 

civil organizada”292. 

O Estado de Direito Democrático é a superação dialética-

dialógica, prática-comunicativa, do Estado Liberal e do Estado Social, 

como leciona Andrade Júnior.293 

Vale anotar que, nesse período pós-constituição, o Estado 

Democrático de Direito previu a existência de um processo jurisdicional 

participativo, ancorado, sobretudo, em um procedimento em contraditório, 

que passou a estar aberto a um discurso processual, no qual os cidadãos 

 
291 JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo: o modelo constitucional 

da justiça brasileira e as relações entre processo e constituição.  2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 107. 

292 Ibidem, p. 108 

293 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 230-238. 

http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver%20Stream%20/Pages/pg_ConsItem.html
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passaram a ter um espaço privilegiado para discutir os seus direitos e a 

buscar soluções para problemas jurídicos. Com efeito, “o espírito do 

discurso jurídico e judicial”294 passou de um discurso rígido, baseado em 

regras codificadas, para “um discurso democrático, que relaciona autor, juiz 

e réu em colaboração, com viés problemático e argumentativo, fundado na 

participação das partes”295. 

Sobre o aspecto jurisdicional, é importante ressaltar que, nesse 

período, houve um forte aumento da litigiosidade no Brasil, em razão da 

inauguração do extenso rol de garantias sociais e aumento da complexidade 

nas relações entre os indivíduos. A partir de 1988, a processualística 

brasileira ganhou novos contornos, inserindo-se em uma nova fase 

intitulada de “neoconstitucionalismo”. 

O neoconstitucionalismo veio à tona a partir de 1988, por meio de 

uma inegável transformação do conteúdo ideológico do Direito 

Constitucional, originado pelo surgimento de novos direitos, valores, 

interpretações, concepções e pelo nascimento de novas matérias 

econômicas e sociais, que refletiram positivamente na sociedade brasileira. 

Assim, pode-se considerar que a Constituição Federal de 1988 foi o marco 

histórico do novo Direito Constitucional, inserido em um processo de 

redemocratização. 

Houve uma aproximação do Direito e da ética. A dignidade da 

pessoa humana, como valor fundamental, ingressou no mundo do Direito 

“assumindo usualmente a forma de princípios”296.  

Dignidade Humana significa dever proativo do sujeito de 

promover o respeito a si e a todos conforme o dever fundamental de 

 
294 NIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo: o modelo constitucional da 

justiça brasileira e as relações entre processo e constituição.  2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

p. 107.p. 52. 

295 Idem. 

296 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 42. 
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personalidade pelo exercício da autoridade comunicativa ensina Andrade 

Júnior297, o segundo autor deste artigo. 

Andrade Júnior298 leciona também que 

 

Como todos os sujeitos no Estado de Direito Democrático são 

pessoas-cidadãs, eles têm o dever de influenciar os demais 

sujeitos que também são pessoas-cidadãs. O sujeito tem o 

dever de influenciar a si mesmo, no sentido de realização da 

liberdade, igualdade e dignidade como proposições 

linguísticas inter-referenciais, ou seja, que se interdeterminam. 

Influenciar a todas as e a si mesmo pessoas visando ao 

cometimento de atos ilocucionários é a perspectiva prática da 

autoridade comunicativa no Estado de Direito Democrático 

segundo a razão prático-comunicativa. Logo, a expressão 

“autoridade” do signio linguísitco “autoridade comunciativa” 

refere-se à pespectiva prática, moral dessa expressão, pelo fato 

que o Direito Democrático contemporâneo é ramo da Moral. 

[...] 

Autoritarismo implica arbitrariedade injusta perpetrada por 

alguém e obediência cega ou por medo por parte de quem 

obedece. Autoridade, por sua vez, refere-se ao sentido de 

influência como promoção de dignidade, liberdade e 

igualdade tendo em vista excercío de consciência civilizatória 

adequada ao Direito Democrático. 

[...] 

A seu turno, a palavra “comunicativa” requer perspectiva da 

autoridade comunicativa conforme a linguagem. Isso exige o 

sentido correto de que a comunicação é pública e privada, ou 

seja, a esfera pública e a privada de ação do dasein formam 

um sentido linguístico só, uma só esfera de significação 

linguística.  

[...] 

Dessa maneira, quando se exerce autoridade comunicativa 

sobre alguém, inclusive, o sujeito sobre si mesmo, tendo em 

vista que não existe linguagem privada, há uma transferência 

de sentido para o ethos, tomado como tessitura lingüística. O 

ethos reabastece de sentido o mundo da vida formado por ele, 

de modo a influenciar outras pessoas, cada uma delas como 

dasein, promovendo a construção da dignidade humana que é 

inter-referenciada pela igualdade e liberdade como já dito e 

reiterado. 

 
297 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 141-145. 

298 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado 

de Direito Democrático. 2010. 358f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver Stream /Pages/pg_ConsItem.html> Acesso 

em: 15 set. 2019, p. 236-242. 
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[...] 

Em função da autoridade comunicativa, a pessoa, no sentido 

jurídico, é sujeito de direito porque promove direitos. Por 

outras palavras, enquanto na autonomia privada o sujeito é 

titular de direito por causa da autossuficiência validada pelo 

Direito, na autoridade comunicativa, ele é sujeito de direito 

poque o direito é promovido por tadas as pessoas em proveito 

das demais e de cada uma delas em benefício de si, não numa 

perspectiva hedonista, egoísta, inclinativa, mas racional, 

moral-jurídica que implica responsabilidade ativa.  

Autoridade comunicativa e liderança são proposições 

linguísticas inter-referenciais, porém de natureza jurídica 

diferente. Autoridade comunicativa é instituto do Direito 

Material enquanto liderança é instituto do Direito Processual. 

Liderança promove a concretização da liberdade, igualdade e 

dignidade humana como proposições interdependentes. 

[...] 

A perspectiva jurídica inter-referencial da liderança é prova 

científica de que Direito Processual e Material também são 

proposições que se interdeterminam, como faces opostas da 

mesma moeda. 

[...] 

Se, no Estado Liberal de Direito, o direito de cada um termina 

quando o do outro começa e se, no Estado Social de Direito, o 

Estado é o promovedor de direitos, no Estado de Direito 

Democrático, o direito de cada um é perpetrado pelo exercício 

da cidadania por todas as pessoas que são, principalmente, as 

pessoas naturais, no sentido de membros do povo, as que têm 

responsabilidade precípua pela promoção do núcleo-moral das 

Constituições Democráticas.  

[...] 

Afinal, ser líder é ser pessoa-cidadã que exerce a autoridade 

comunicativa segundo sua função social na razão prático-

comunicativa. 

 

Diante do exposto, toda interpretação correta conforme o Estado 

de Direito Democrático deve se alinhar com a ideia que, intependente das 

preferências pessoais da pessoa como indivíduo, só haverá interpretação 

legítima se esta estiver em conformidade com o Rule of Law do Direito 

Democrático, do Império da Lei, o qual, conforme o terceiro parágrafo do 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o que deve 

ser obedecido, para que se afaste a revolta do povo contra a tirania e a 

barbárie. 

Nesse sentido, o livre convencimento motivado do juiz do Estado 

de Direito Democrático deverá ter como régua o Império da Lei, 

independente de suas preferências morais solipsistas, da Filosofia da 

Consciência, e a atitude dele como a de todos os outros partipantes do 
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procedimento jurisdicional devem ser cooperativas e isso não implica 

apenas mencionar o princípio da cooperação dos sujeitos processuais 

esculpido no artigo 6º do novo Código de Processo Civil brasileiro, mas 

que a atitude interpretativa e de poder, ato modificador do mundo da vida, 

deve ser voltada ao compromisso com o exercício da autoridade 

comunicativa, a de pessoas que procuram avançar e promover a cidadania 

plena e isso é a correta perspectiva neoconstitucionalista do Direito 

Democrático. 

A dignidade da pessoa humana, como fundamento normativo, 

materializou-se em diversos documentos, como em declaração de direitos, 

convenções internacionais, entre outros299. Com efeito, a dignidade tornou-

se fundamento normativo para a existência dos direitos fundamentais no 

mundo, desempenhando a função interpretativa de indicar o sentido e o 

alcance destes300.  

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Sarlet assegura que o 

princípio da dignidade da pessoa humana passou a ser concebido como 

parâmetro para aplicação, interpretação e integração de todo o ordenamento 

jurídico não só no Brasil301. 

Não é demais acrescentar que o princípio da dignidade da pessoa 

humana, além de se constituir como fundamento do ordenamento jurídico, 

passou a determinar a própria compreensão do Estado Democrático de 

Direito, eis que, por meio desse princípio, a Constituição ganhou unidade 

de sentido e passou a alicerçar o Estado de Direito Contemporâneo302. 

 
299 Idem. 

300 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 42. 

301 SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do 

direito e de direito constitucional. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet, Pedro Scherer de Mello 

Aleixo, Rita Dostal Zanini. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 80.  

302 MACHADO, Felipe; CATTONI, Marcelo. Constituição e Processo: Entre o Direito e a 

Política. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 278. 
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Com o advento dessa nova percepção de Constituição, que 

agregou novos valores e concepções, Barroso compreende o 

neoconstitucionalismo como um conjunto de transformações que se 

sucederam no Estado e que ensejaram mudanças de paradigmas na 

percepção da Constituição e de seu papel na interpretação jurídica em 

geral303.  

Sob esse aspecto, o autor analisa o neoconstitucionalismo levando 

em consideração três dimensões fundamentais: o marco histórico, que foi 

marcado pela inauguração do Estado Democrático de Direito; o marco 

filosófico, que inaugurou uma cultura jurídica pós-positivista, ao eleger 

uma aproximação entre o Direito e a ética (valores e concepções 

incorporados na sociedade); e, por fim, o marco teórico, que se estabeleceu 

por meio de uma nova dogmática constitucional, que passou a reconhecer a 

força normativa dos preceitos constitucionais. 

Em síntese, o novo pensamento jurídico inaugurado com a 

superação do positivismo jurídico, reconheceu a importância de o intérprete 

captar e compreender os valores presentes na comunidade.  Certo é que a 

decadência do positivismo demonstrou que a busca desenfreada pelo 

legalismo, pelo objetivismo, serviu de fachada para o autoritarismo. 

Barroso lembra que “movimentos políticos e militares ascenderam ao poder 

dentro do quadro da legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome 

da lei”304. Vale anotar que o fim do positivismo jurídico se deu no mesmo 

período em que houve a derrota do fascismo e do nazismo na Itália e na 

Alemanha305.   

 
303 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 30. 

304 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 120 

305 Idem. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, já não mais se acreditava num 

sistema jurídico que fosse indiferente aos valores morais. Buscava-se uma 

reaproximação do Direito e da ética, de modo que as constituições 

passaram a agregar ao seu seio valores substantivos, sob a forma de 

princípios, os quais assumiram eficácia normativa.  

Surgiram os fundamentos teóricos do denominado pós-positivismo, 

os quais tinham o propósito de produzir uma teoria e uma metodologia que 

fossem aptas aos anseios do novo Direito em desenvolvimento, que, a partir 

de então, deveria se valer de uma nova maneira de interpretar os problemas 

concretos e compreender o sistema jurídico306. Descobriu-se que, 

“efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e complexo”, e que este, 

“moral e politicamente, é bem mais responsável por suas decisões do que 

haviam sugerido as doutrinas tradicionais”307. 

Esse período foi marcado pela perspectiva pós-positivista, a qual 

passou a influenciar a formação de uma nova interpretação 

constitucional308. No âmbito metodológico, o jurista, a partir do sistema 

normativo (que passa a englobar normas stricto sensu e princípios), passou 

a buscar a solução adequada para o problema jurídico por meio de uma 

linha de argumentação racional (processo interpretativo), que tem como 

objeto, não só as normas positivadas, mas uma interação entre estas, o fato 

jurídico e os valores presentes na comunidade.  

A partir do neoconstitucionalismo, o jurista precisou assumir uma 

concepção jurídica que se alicerce nos princípios constitucionais e seja 

comprometida com os elementos externos ao sistema normativo (valores e 

concepções entranhados na sociedade), para que o Direito possa 

 
306ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes Judiciais: Análise Crítica dos Métodos 

Empregados no Brasil para a Solução de Demandas de Massa. Curitiba: Juruá, 2014, p. 38.  

307 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Tradução Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p.33. 

308 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013, p. 126. 
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acompanhar as transformações culturais de sua época. Tal postura 

inaugurou um novo modo de interpretar e aplicar o Direito, que se inseriu 

em uma nova perspectiva que reclama uma atitude interpretativa do juiz, 

que deve se valer dos princípios constitucionais e das normas que 

incorporam o ordenamento jurídico, mas também dos princípios e valores 

do mundo prático da comunidade309.  

Após o advento da democratização e inauguração do 

neoconstitucionalismo, a Constituição se deslocou para o centro do sistema 

jurídico, dando origem a um outro importante fenômeno denominado 

“Constitucionalização dos ramos do Direito”, o qual agregou o fundamento 

de que a Constituição:  

 

[...] passa a ser não apenas um sistema em si – com sua 

ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar 

e interpretar todos os demais ramos do Direito. Esse 

fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem 

constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser 

lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a 

realizar os valores nela consagrados310.  

 

Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o neoconstitucionalismo 

fez nascer a concepção de que a Constituição desfruta não apenas de uma 

supremacia formal, mas, sobretudo, de uma supremacia material 

axiológica, oriunda da normatividade dos princípios constitucionais, que se 

irradia por todo o sistema jurídico e que é capaz de influenciar e regular a 

criação e interpretação dos ramos do Direito311.  

Barroso lembra que o fenômeno constitucionalização, embora 

recente no Brasil, foi e ainda é intenso, uma vez que a força normativa da 

 
309 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013, p. 126. 

310 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p.  211. 

311 Ibidem, p. 32. 
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Constituição tomou conta da “paisagem jurídica do país”312e do “discurso 

dos operadores do Direito”313. 

Com efeito, a Constituição, além de prever matérias 

tradicionalmente atinentes a uma Lei Maior, tais como forma, regime de 

governo, organização do Estado e dos poderes, conta também com 

disposições atinentes aos ramos do Direito, como o Direito Civil, 

Processual Civil, Penal, Processual Penal, entre outros. Em vista disso, os 

ramos do Direito agregaram ao seu seio novos contornos, ao conceberem a 

Constituição como centro regulador de sua matéria. 

Nesse ponto, cabe destacar que a constitucionalização dos ramos 

do Direito “não tem como principal marca a inclusão na Lei Maior de 

normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação dos 

seus institutos sob uma ótica constitucional”314. 

À luz de tais considerações, há sentido em dizer que o 

neoconstitucionalismo, desencadeado pelo pós-positivismo,  inaugurou 

uma nova concepção acerca da importância, alcance e sentido da 

Constituição Brasileira, que passou a condicionar e a regular o direito 

infraconstitucional e, especialmente, determinar o sentido de toda a 

interpretação jurídica em geral.  

Sob esse norte, é correto afirmar que o novo constitucionalismo 

transformou o modo como se pratica, cria e aplica o Direito, ao reconhecer 

que o intérprete, para se conectar com Direito, deve se conectar com a 

política, a cultura, a economia e a sociedade. O Direito deixou de ser uma 

declaração para ser o resultado de uma compreensão. 

 
312 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 210. 

313 Idem. 

314 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: contribuições 

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013. p. 211-212. 
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Para a compreensão de um problema jurídico, o intérprete deve 

“penetrar os pensamentos, inspirações e linguagem de outras pessoas, com 

vistas a compreendê-los”315. Assim, cabe enfatizar novamente que “o 

grande protagonista das teorias do neoconstitucionalismo é o juiz”316. 

Sob o neoconstitucionalismo a decisão jurídica deve estar baseada 

em critérios de racionalidade, e o juiz não deve ignorar o fato de que o 

Direito em transformação não possui uma relação tão linear (passado e 

futuro), como muitos juristas creem317. Conceber o Direito de forma não 

linear na história reaviva o próprio discurso crítico, “além de implicar numa 

importante relativização de dogmas até hoje assentes entre os operadores 

do Direito (tal como a inevitabilidade da lei [...] e seu modo de 

aplicação)”318. 

Uma decisão amparada em critérios de racionalidade é aquela que 

faz uma leitura coerente da Constituição, dos fatos e problemas jurídicos 

postos no caso em análise, bem como uma leitura moral da sociedade 

contemporânea, sem renunciar a complexidade do passado jurídico e as 

experiências jurídicas históricas. Compreender o Direito de forma racional 

requer que o intérprete compreenda também a história do Direito, 

“considerando todos os condicionantes sociais, econômicos, políticos, 

mentais, etc.”319, que delimitam, circundam e condicionam seus institutos, 

conceitos ou teorias. 

A prática cotidiana do Direito demonstra que, ainda atualmente, é 

possível encontrar resquícios do positivismo jurídico, tanto em 

 
315 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Tradução de Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 21.  

316 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e Possibilidades. In: 

FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo 

(Orgs). As Novas Faces do Ativismo Judicial. Bahia: Jus Podivm, 2013. 

317 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 65. 

318 Ibidem, p. 162. 

319 Idem. 
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argumentações jurídicas dos operadores do Direito, como em decisões 

jurídicas. Ainda hoje, muitas das decisões dos tribunais são legalistas e, 

muias vezes, desprezam a conexão do Direito com a sua história e com as 

aspirações da sociedade. A legislação brasileira, muitas vezes, também se 

mostra inerte frente às transformações da sociedade, fato que enrijece o 

Direito e o impede de se conectar com a sociedade.  

Certo é que os operadores do Direito (nele incluindo os 

legisladores) devem compreender o Direito, como um sistema aberto de 

valores, isto é, o Direito para ser realizado no cenário neoconstitucional 

deve estabelecer uma mediação racional entre, de um lado,  os princípios 

constitucionais e, de outro, os princípios morais e valores éticos presentes 

na comunidade, sem se divorciar do processo histórico que o criou. 

Ter atitude correta sobre a compreensão do Direito é agir 

conforme a autoridade comunicativa sob o Império do Direito 

Democrático, tendo em vista que o fundamento da República Federativa do 

Brasil não é o Estado, mas a cidadania. 

Como explica Andrade Júnior320, a concepção de cidadania não se 

confunde com capacidade eleitoral ativa e passiva. Nesse diapasão, no 

mesmo sentido em que o instituto jurídico da personalidade jurídica não é 

concepção sinônima de capacidade jurídica de fato e de direito e esta é 

efeito daquela, a cidadania, que pode ser formal e material, não significa a 

concepção idêntica de capacidade eleitoral. 

A cidadania formal implica a unidade constitutiva do povo, este é a 

comunidade legitimada para fazer normas diretamente ou por meio de seus 

prepostos no contexto do Estado de Direito Democrático. Por outras 

palavras, o povo é o conjunto de cidadãos e não se pode confundir povo 

com população. Esta significa todas as pessoas físicas, seres humanos 

 
320 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Soluções intrassociais internas para a crise 

política brasileira na perspectivas da LEX FUNDAMENTALLIS de 1988. In: FREITAS, 

André Vicente; DINIZ, Fernanda Paula. (Org.). Diálogos Jurídicos Contemporâneos. 

1ed. Pará de Minas: Virtualbooks, 2018, v. 1, p. 167-202. 
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residentes no território de um Estado, enquanto que o povo é o núcleo 

jurídico da população. 

Müller321 leciona que povo é a comunidade legitimada para fazer 

norma jurídica.  

No caso brasileiro, o art. 12 da Constituição de 1988 preceitua as 

pessoas que, pelo nascimento ou naturalização, são os cidadãos no sentido 

formal da República Federativa do Brasil. Em função disso, como eficácia, 

efeito jurídico da cidadania formal, surgem o poder de participar de 

iniciativa popular de lei ou o poder de votar no pleito para escolha de 

agentes públicos – a capacidade eleitoral ativa, e o poder de concorrer a 

cargo público nas eleições – capacidade eleitoral passiva, como se infere de 

Andrade Júnior322. 

Não raro, pela experiência cotidiana, percebe-se que grande parcela 

da população brasileira ainda entende cidadania como poder votar e ser 

votado. Isto é mero efeito jurídico da cidadania formal, consistindo em 

capacidade eleitoral. Para que a cidadania seja plena, ela precisa também 

ser material ou substantiva. Quando se tem a consciência, que se adquire 

pelo aprendizado, de que há o dever legal e moral do indivíduo de 

promoção proativa da dignidade humana a si e à alteridade, em todas as 

situações subjetivas do fenômeno social, está-se diante da concepção de 

cidadania substantiva ou material, à luz dos valores constitucionais do 

Direito Democrático, segundo o Império da Lei, expressão que se encontra 

no terceiro parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, observância que é evocada para que o povo não se rebele contra 

a tirania e a barbárie. A cidadania plena, então, apresenta-se quando se 

 
321 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo?: a questão fundamental da democracia. 

Tradução de Peter Naumann. Revisão de Paulo Bonavides. 3.ed. São Paulo: Max 

Limonad, 2003.  

322 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Soluções intrassociais internas para a crise 

política brasileira na perspectivas da LEX FUNDAMENTALLIS de 1988. In: FREITAS, 

André Vicente; DINIZ, Fernanda Paula. (Org.). Diálogos Jurídicos Contemporâneos. 

1ed. Pará de Minas: Virtualbooks, 2018, v. 1, p. 167-202. 
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experimenta a cidadania formal e material. Isso é o que se aduz de Andrade 

Júnior323. 

Ao que se acabou de dizer se soma a percepção que os fundamentos 

da República Federativa do Brasil assentam-se não no Estado, mas na ação 

do indivíduo. 

O artigo 1º da Carta Magna de 1988 estabelece quais são os 

fundamentos da República, todos implicam atitude do indivíduo, na ação 

correta e boa deste, não conforme alguma perspectiva particular de visão de 

mundo da pessoa individuada, porém à luz dos valores e normas 

fundamentais jurídicos do Rule of Law, ou seja, conforme a legitimação 

para agir regrada pela régua do Império da Lei. 

Quando o povo erigiu cinco incisos no artigo 1º da Constituição de 

1988, o que se entende é que cada um deles discorre sobre o agir moral-

legal comunicativo do indivíduo. 

O inciso I diz que é fundamento da República a soberania, a qual é a 

autonomia do povo, mediante representação do Estado na sociedade 

internacional, para se fazer o Direito e empregar a coerção para se garantir 

a eficácia deste. 

Ora, soberania é poder político e este é a capacidade de 

transformação do fenômeno, levando-se em conta que todo o poder emana 

do povo, conforme o parágrafo único do supramencionado artigo 1º, e o 

povo, por sua vez, é formado pelos cidadãos e cidadão é a pessoa humana, 

o indivíduo: a soberania é resultado da atitude do indivíduo, o que remete à 

ideia constitucional que a República é fundada na cidadania e, em última 

instância, no ser que é titular da atividade cidadã: no indivíduo. 

O inciso II do citado art. estatui que o Brasil é fundado na 

cidadania. Sobre isso nada há que se acrescentar por evidente que é: a 

 
323 ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Soluções intrassociais internas para a crise 

política brasileira na perspectivas da LEX FUNDAMENTALLIS de 1988. In: FREITAS, 

André Vicente; DINIZ, Fernanda Paula. (Org.). Diálogos Jurídicos Contemporâneos. 

1ed. Pará de Minas: Virtualbooks, 2018, v. 1, p. 167-202. 
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República tem como pedra angular a cidadania e cidadão é pessoa como 

indivíduo.  

O inciso III já estabelece que a República tem como premissa a 

dignidade da pessoa humana e aqui cabe ressaltar a própria simplicidade da 

proposição normatriva: o texto não diz apenas dignidade, mas dignidade da 

pessoa humana: pessoa humana é indivíduo, não é a coletividade humana, 

mas o ser racional, unitário, de existência real biológica, ser moral e 

comunicativo, de dever-ser e de linguagem. Se há dever de promoção da 

dignidade humana, antes é preciso que haja o ser agente, que é o indivíduo-

cidadão. 

O inciso IV estabelece o fundamento da República nos valores 

sociais do trabalho e na livre iniciativa. Quando se pensa em trabalho, logo 

vem à mente a ideia de empregado e este, até pelo princípio da 

pessoalidade do Direito do Trabalho, é pessoa, individuo. 

O empregador, no que lhe cabe, tanto como pessoa natural ou como 

pessoa jurídica, esta de Direito Público ou de Direito Privado, no âmbito 

das relações jurídicas trabalhistas, quando empreende, tem livre iniciativa e 

recorre-se à força de produção do indivíduo. 

Por fim, se há pluralismo político, inciso V do mencionado art., por 

evidente a pluralidade de ideais não tem raiz na multiplicidade de visão de 

vida boa de diversas coletividades, pois estas não têm existência real 

biológica, mas na pluralidade de indivíduos que juntos formam grupos 

morais diversos, os quais em conjunto, para que se possibilite o convívio 

justo e pacífico de todos, contratam, por meio do Direito, a sociedade, 

fazendo um contrato social, uma convenção jurídica coletiva chamado 

Ordenamento Jurídico, cujas partes são os indivíduos que delegam a sua 

liberdade ao povo para que haja a possibilidade desta ser experimentada em 

sua autenticidade e plenitude. 

Portanto, daqui, novamente, conclui-se que o fundamento da 

República é o indivíduo e não o Estado, pois aquele é o sujeito-parte do 

negócio jurídico plurilateral que é o contrato social. 
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Para que os objetivos da República, previstos no artigo 3º da Lex 

Fundamentallis de 1988 – liberdade, igualdade, justiça, solidariedade, 

promoção do bem comum sejam efetivamente realizados como 

operacionalização de valores na sociedade, é preciso a atuação proativa do 

indivíduo como exercício da cidadania plena, pela transformação do modo 

de pensar deste, pois a conduta moral e juridicamente correta, à luz do 

Império do Direito Democrático, é o que muda efetivamente e de forma 

ética duradoura o meio social. 

Quando o indivíduo age assim, ele transforma a si e isso respinga 

mudança naqueles que estão ao seu redor, e isso modifica o mundo da vida. 

Como cada atitude nasce da consciência e do animus do sujeito, se a 

mente é educada, a atitude resultante será condizente com o pensamento. 

Por isso, a educação é essencial à Democracia. 

A educação é o processo de desenvolvimento físico, intelectual e 

moral do homem para que este se torne cidadão pleno e destarte possa se 

integrar na sociedade como ser de dignidade, promotor verdadeiro das 

normas e valores constitucionais,  numa perspectiva contínua de 

aprendizado prático e comunicativo, dialético-dialógico. 

Por isso, o indivíduo é o fundamento da República e quando se 

pensa capacitar, diretamente, o participante da prática extensionista para a 

cidadania e, mediatamente, as pessoas membros da comunidade alvo, 

estão-se cumprindo o mandamento constitucional de efetivação do próprio 

Estado de Direito Democrático.  

Forjar o indivíduo para fins constitucionais, enriquecendo o mundo 

da vida pelo fortalecimento do fundamento da República: a pessoa humana, 

o indivíduo, e é isso que é ter atitude neoconstitucionalista.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

A presente investigação demonstrou não ser possível compreender 

o Direito sem que sejam analisados os elementos históricos e as ideologias 

que antecederam a sua formação, já que o nascimento de novos direitos, 
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valores, e interpretações jurídicas que englobam o Direito da atualidade são 

oriundos das transformações histórico-sociais vividas pela sociedade. 

Aspectos políticos, econômicos e sociais compõem a história do Direito e 

não devem ser desprezados por condicionarem a existência do Direito 

Moderno.   

Observou-se, ainda, que a história do Direito engloba avanços e 

retrocessos não observáveis de forma linear e simplista, mas 

compreensíveis de maneira complexa, que reclamam também uma 

avaliação teórico-metodológica. O Direito, assim, engloba rupturas ou 

quebras de paradigmas que devem ser captados pelo intérprete.  

Demonstrou-se que muitos problemas vividos hoje no âmbito 

jurisdicional encontram as suas raízes históricas no séc. XVIII, no período 

liberal, no qual o Brasil já enfrentava problemas atinentes às desigualdades 

sociais das partes no processo e falta de estrutura e meios legais capazes de 

oferecer um efetivo acesso à justiça a todos os cidadãos. 

Revelou-se, assim, a importância de se compreender as origens 

dos problemas presentes na jurisdição e o “porquê” do surgimento dos 

institutos processuais, questões que certamente influem na formação e 

percepção do Direito. 

Com efeito, muitos juristas ainda se apoiam na falsa premissa de 

que existem conceitos jurídicos que podem ser compreendidos da mesma 

forma como se compreendem as figuras geométricas, sendo que, em 

verdade, o intérprete deveria ter em mente que os fenômenos jurídicos 

possuem origem cultural e uma história que engloba lutas, avanços e 

retrocessos.  

Seria irracional considerar que o direito constitucional de acesso à 

justiça tenha sido instituído a partir de um processo histórico linear e 

simplista. Conforme se demonstrou, esse direito constitucional surgiu de 

um processo histórico de lutas por direitos sociais e comporta ainda hoje 

fragilidades. Assim, a história revela que houve avanços no que se refere à 

exequibilidade desse direito, mas também retrocessos.  
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Em suma, o modelo de Estado Liberal, influenciado pelo 

pensamento liberal individualista – que concebia o homem como um 

indivíduo naturalmente livre –, deu nascimento a concepções jurídicas 

formais e dogmáticas, que se justificavam por meio da ideologia positivista.  

Paralelamente às questões políticas e sociais que nortearam o 

Direito durante o nascimento do Estado Liberal e o seu posterior declínio, a 

presente investigação demonstrou aspectos frágeis do positivismo jurídico, 

ideologia que vigorava naquela época. 

Observou-se que a decisão jurídica era produzida de maneira 

mecânica e alheia a quaisquer elementos externos ao sistema normativo, 

tais como as questões sociais e econômicas.  

Conforme se destacou, o positivismo surgiu a partir da falsa 

premissa de que a ciência, nela compreendida a lei, tinha o condão de 

controlar todos os acontecimentos e fatos jurídicos. Para o positivismo, o 

homem era capaz de fazer uma ciência jurídica pura e imutável, assim 

como as leis invariáveis da natureza.  

No final do séc. XIX, o jurista passou a reconhecer que os valores 

também integravam o sistema jurídico, apesar de não positivados em um 

texto normativo específico, de tal sorte que o Direito passou a ser visto 

como um sistema aberto de valores.  

O novo pensamento jurídico em construção deu origem ao pós-

positivismo, ideologia que nasceu no Brasil com o advento do 

neoconstitucionalismo. Em síntese, tem-se que a Constituição Federal de 

1988 foi o marco histórico do neoconstitucionalismo, inserido em um 

processo de redemocratização. 

Sob o neoconstitucionalismo, o Direito, inserido na dimensão pós-

positivista, passou a depender da argumentação jurídica e da atitude 

criativa de juízes e tribunais. Paralelamente ao pós-positivismo, surgiram 

outras transformações na órbita do Direito, dentre as quais é possível citar: 

a) a materialização de direitos fundamentais até então não previstos 

constitucionalmente; b) a entronização de valores na interpretação jurídica, 



- 587 - |   Direito em Perspectivas 

 

por meio do reconhecimento da normatividade dos princípios 

constitucionais; c) a constituição de uma teoria sobre os direitos 

fundamentais que tem como sustentáculo a dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, a Constituição Federal passou a desfrutar não só 

de uma supremacia formal, mas também uma supremacia material 

axiológica, originada da normatividade dos princípios constitucionais, que 

passou a se irradiar por todo o ordenamento jurídico, influenciando e 

regulando a criação e a interpretação dos ramos do Direito. 

Em que pese o surgimento dessas transformações que 

circundaram a órbita do Direito com advento do neoconstitucionalismo, 

tem-se que ainda é possível encontrar argumentos jurídicos retrógrados, 

que refletem raciciocinios dogmáticos, fruto dos resquícios deixados pelo 

positivismo jurídico. 

Certo é que o operador do direito não deve mais se prender ao 

dogmatismo. O jurista da atualidade deve insensantemente percorrer um 

caminho de criação e realização do Direito, revelada pela mediação que 

deve existir entre a autonomia lógico-formal do sistema jurídico (normas 

jurídicas) e os princípios morais e valores éticos presentes na comunidade, 

elementos que devem se conectar com o processo histórico de criação e 

transformação do Direito. 

 Por derradeiro, quando a pessoa assume a perspectiva hermenêutica 

da autoridade comunicativa, ela age como cidadã comprometida com a 

nova axiologia constitucional, ela verdadeiramente tem atitude 

interpretativa e prática-comunciativa no mundo da vida como agir 

neoconstitucional. 
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CAPÍTULO XXI 

________________________________________________________________________ 

DIREITO À EDUCAÇÃO: questões 
fundamentais 

 

 

 

André Vicente Leite de Freitas324 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
“Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado 

para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos 

tornamos isso ou aquilo. Somos programados, 

mas, para aprender. A nossa inteligência se 

inventa e se promove no exercício social de 

nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um 

dado que, em nós, seja um a priori da nossa 

história individual e social”. 

Paulo Freire – Política e educação: ensaios. São Paulo: Cortez, 2001, p. 105. 

 

 

“A lição sabemos de cor 

só nos resta aprender.” 

Beto Guedes 

 
324 Professor de Graduação do Curso de Direito, nas unidades Contagem e São Gabriel da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Professor de Pós-Graduação na 

disciplina Direito Processo Civil: Conhecimento, Execução, Tutelas de Urgência e Cautela 

pelo IEC, na unidade Praça da Liberdade da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais; Professor de Pós-Graduação na disciplina Direito Processo Civil: Processo de 

Conhecimento pelo IEC, na unidade Barreiro da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais; Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais; Advogado; Relator nomeado da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seção Minas Gerais; Graduando em História (Licenciatura) pela 

UNIFRAN - Universidade de Franca; Pós-graduado lato sensu em Direito Processual pela 

Universidade Gama Filho - UGF; Pós-graduado lato sensu em Educação Inclusiva pela 

Universidade Cruzeiro do Sul; Mestre e Doutor em Direito Público (Direitos Humanos, 

Processos de Integração e Constitucionalização do Direito Internacional) pela PUCMinas e 

Pós-Doutor em Direito Público (Democracia, Constituição e Internacionalização) pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas) 
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Educação e o próprio direito à educação são parte de 

sobretuto de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, direito 

do povo, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas em 

um Estado Democrático. Sabe-se que a educação é algo imprescindível a 

formação do indivíduo, do ser humano, de uma sociedade, pois nela está a 

ferramenta para o alcance de uma vida próspera emelhor, com dignidade, 

com ética, com realizações além de promover o acesso a cidadania e ao 

cumprimento de direitos e deveres. 

No Estado brasileiro este direito foi implementado na 

Constituição Federal de 1988, porém o Estado não tinha a obrigação legal e 

formal de garantir a educação de qualidade a todos em território brasileiro, 

uma vez que o ensino público era tratado como assistência, como um 

amparo dado somente àqueles que não podiam pagar ou não tinha 

condições para isso. 

Pode-se confirmar que além da Constituição Federal, de 

1988, existem em nosso ordenamento jurídio outras duas leis regulamentam 

e complementam a direito à Educação: o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), de 1996. 

Juntos, estes mecanismos legais abrem enormes 

oportunidades a todos (principalmente os brasileiros mais necessitados 

educacionalmente) para o ingresso aa escola pública fundamental, 

salientando que no “Brasil de sempre” muitas crianças, jovens e até mesmo 

adultos deixam de estudar ou permanecer estudando pela simples falta de 

vaga na rede de ensino publico. 

Paulo Freire (2001) já alertava que a educação é também 

um dever da família. Em muitas localidades nesse Brasil territorialmente 

gigante, muitas crianças trabalham (às vezes em regime de pura 

desvalorização humana), numa mudança constante de destruição trabalhista 

real e digna, para simplemente sobreviver, “ajudando” no sustento da casa 
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e, por isso, não recebem incentivos familiares ou não podem receber 

incentivos para os estudos e conseguentimente, se dedicarem à escola. 

É salutar que todas as crianças têm direito à igualdade de 

condições para o acesso e a permanência na escola, que o Estado deve 

garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à 

liberdade e o apreço à tolerância. 

José Tuvilla Rayo (2004) reafirma que a educação 

qualifica o cidadão para o trabalho e facilita sua participação na sociedade. 

E que  todos os cidadãos têm direito à educação. Rayo (2004) vai mais 

longe em suas declarações ao afirmar que com ela, o brasileiro pode 

vislumbrar uma vida livre da pobreza e ter mais participação na sociedade, 

por meio da qualificação para o trabalho. 

Sobre esse espectro Michael W Apple (1989) já afirmava 

que quem não tem nenhum acesso à educação não é capaz de exigir e 

exercer direitos civis, políticos, econômicos e sociais, o que prejudica sua 

inclusão na sociedade moderna. 

Além disso, vale ressaltar que: 

 

“A Educação mereceu destaque na Constituição Brasileira de 

1988 que em seus dispositivos transitórios (ADCT 60 

modificado pela Emenda Constitucional 14/1996) dava o 

prazo de dez anos para a universalização do Ensino e a 

erradicação do analfabetismo. Ainda em 1996 surgiu a nova 

LDB - Lei das Diretrizes Básicas, que instituiu a Política 

Educacional Brasileira. A lei 9131/1995 criou o Conselho 

Nacional de Educação, substituindo o antigo Conselho Federal 

de Educação que havia surgido com a LDB de 1961 e tinha 

sido extinto em 1994. Em 1990 foi organizado o SAEB - 

Sistema de Avaliação do Ensino Básico. Com a lei 9.424/96 

foi organizado o FUNDEF - Fundo de Manutenção do 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (que depois de dez 

anos foi substituído pelo FUNDEB), que obrigou os Estados e 

Municípios a aplicarem anualmente um percentual mínimo de 

suas receitas (e desse montante, 60% pelo menos para o 

pagamento do pessoal do magistério)”325 . 

 

 
325 https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/direito-educacao.htm. 
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1.1 – O DIREITO EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

GADOTTI, PADILHA e CABEZUDO (2004) ressaltam 

que um dos momentos mais importantes da história da educação no Brasil 

ocorreu com a chegada, no ano de 1808, da família real ao Brasil, 

literalmente refugiada por conta da invasão napoleônica a Portugal326. 

Entre os varios navios vindos da Europa, um desembarcar 

na cidade do Rio de Janeiro cerca de 60 mil livros, documentos, cartas e 

anais, que, mais tarde, dariam origem à Biblioteca Nacional, na própria 

capital fluminense. 

APPLE (1989) descreve que a presença da coroa 

portuguesa impulsionou alguns investimentos na área da educação, aportes 

que culminaram na criação das primeiras escolas de ensino superior. Estes 

locais tinham como foco, exclusivamente, preparar academicamente os 

filhos da nobreza portuguesa e da aristocracia brasileira327. 

 
326 “Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental determinando que os 

países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, negociou 

secretamente o Tratado de Fontainebleau (1807) com os espanhóis que permitiria os 

franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia 

se apoderar de um pedaço do território português. Portugal não aderiu ao bloqueio 

continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses e, por este motivo, 

Napoleão ordenou a conquista, ocorrida em novembro de 1807. Antes disso, em 22 de 

outubro de 1807, o príncipe regente D. João e o rei da Inglaterra Jorge III (1738-1820) 

assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o 

Brasil. Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se 

instalariam na lha da Madeira temporariamente. Por sua parte, o governo português 

comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. 

O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o 

Brasil. Também viajariam os ministros e empregados, totalizando 15,7 mil pessoas que 

representavam 2% da população portuguesa”. (LOPES, José Reinaldo, 2008, p. 107). 

327 "Em 1827, foi sancionada a primeira lei brasileira que tratava exclusivamente da 

educação. O texto, em seu artigo 1º, afirmava que “Em todas as cidades, vilas e lugares 

mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias”. A nova 

regra também foi um marco para as garotas, que passaram a se misturar aos meninos nas 

escolas de letras do Estado. Não havia, ainda, uma duração de tempo definida para o 

ensino primário, mas a lei foi o início de uma nova forma de organizar o ensino brasileiro" 

(https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/a-historia-da-educacao-no-brasil-uma-longa-

jornada-rumo-a-universalizacao-84npcihyra8yzs2j8nnqn8d91/). 
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Fica assim evidente que, o direito à educação não pode se 

pressupor apenas pela a positivação nas cartas constitucionais, mas a sua 

necessidade de existir no plano dos fatos, valendo-se o seu caráter de 

universalidade, própria dos direitos fundamentais. E de forma mais 

contundente o acesso ao conhecimento complementa e desenvolve a 

educação do ser humano, promovendo a inserção na vida social e 

profissional, exercício da cidadania, desenvolvimento das suas capacidades 

e vontades. 

 

1.2 - A EDUCAÇÃO 

Salienta muito bem Rodrigo Azevedo (2017) no especial 

para a Gazeta do Povo de que: 

 

"Em 1961, é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB). Histórico, o documento institui um 

núcleo de disciplinas comuns a todos os ramos. Mas é na 

segunda versão da LDB, porém, que se torna possível 

enxergar um sistema de ensino mais parecido com o atual. 

“Outra questão é que, neste período, cresce a participação das 

mulheres no ensino público; a divisão entre os sexos fica 

quase metade a metade”, compara a professora. Neste 

documento, de 1971, fica obrigatória a conclusão do primário, 

fixado em oito anos, e passam a ser utilizados os termos 1º 

grau e 2º grau - nesta segunda fase escolar, procura-se 

imprimir um caráter mais técnico, por preferência dos 

militares que comandavam o país. Essa ideia prevalece até 

1982" 

 

Ele ressalta que: 

"Embora o Ensino Fundamental esteja praticamente 

universalizado no Brasil, o acesso à educação para crianças 

entre 4 e 5, que se tornou obrigatório, é de 90%. O dado é 

ainda pior nas faixas entre 15 e 17 anos, cuja taxa de 

escolarização é de 87,2%. “A valorização do magistério e as 

condições de estrutura das escolas são exemplos de coisas que 

avançamos pouco. Temos escolas ótimas, mas em várias 

regiões do país há uma precariedade absurda. A valorização 

do professor é um problema secular no Brasil, o que faz da 

qualidade do ensino, desde a educação infantil, nosso maior 

gargalo" 
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1.3 – O ESTADO E A EDUCAÇÃO 

Tratar a educação propriamente dita como um Direito 

Humano significa que não deve depender das condições econômicas dos 

estudantes ou estar sujeita unicamente às regras de mercado. Também não 

pode estar limitada à condição social, nacional, cultural, de gênero ou 

étnico-racial da pessoa. 

O mais relevante é conseguir que todas (todos os 

presentes na sociedade) possam exercer e estar conscientes de seus direitos. 

Nesse sentido, o tópico 2 do artigo 26 da Declaração é fundamental na 

definição dos propósitos universais da educação. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

foi adotada em 10 de dezembro de 1948. Para marcar o aniversário de 70 

anos, nas próximas semanas, o Escritório do Alto Comissariado da ONU 

para os Direitos Humanos (ACNUDH) publicará textos informativos sobre 

cada um de seus artigos. 

Leia no Artigo 26: 

 

1. Todo ser humano tem direito à educação. A educação será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 

educação elementar será obrigatória. A educação técnico-

profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, esta baseada no mérito. 

2. A educação será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais. A educação promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações e 

grupos raciais ou religiosos, e deve desenvolver as atividades 

da ONU em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de 

educação que será fornecida a seus filhos. 

 

O Estado brasileito possui deveres e tarefas fundamentais, 

essa última se relaciona com a própria atuação estatal na sociedade 

brasileira, que é a função de defesa, garantia ou respeito dos direitos e 

liberdades; a função de prestação social que promove o bem-estar; proteção 

contra terceiros; combate à discriminação entre as pessoas. 
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Ressalva-se que tais tarefas dizem respeito às entidades 

públicas que se encontram vinculadas as normas sobre direitos 

fundamentais, consiste numa responsabilidade normatizada para com a 

sociedade. 

Os deveres fundamentais não se esgotam nas tarefas 

fundamentais, esses deveres não têm como titulares apenas o Estado, mas o 

ser humano que é responsável também na sociedade em que vive. 

A concepção de progressividade e universalidade dos 

direitos fundamentais, no presente caso o direito à educação, é insistente na 

seara do direito internacional o que motiva os Estados nacionais a se 

empenharem quanto a sua concretização. 

O art. 26 da Convenção Americana da Direito Humanos 

aduz: 

Os Estados partes comprometem-se a adotar providências, tanto no 

âmbito interno como mediante cooperação internacional, 

especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das 

normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 

constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, 

reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos 

disponíveis, por via legislativa ou outros meios  apropriados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais 

encontra-se o direito à educação, amparado por normas nacionais e 

internacionais. 

Trata-se de um direito fundamental, porque inclui um 

processo de desenvolvimento individual próprio à condição humana. Além 

dessa perspectiva individual, este direito deve ser visto, sobretudo, de 

forma coletiva, como um direito a uma política educacional, a ações 

afirmativas do Estado que ofereçam à sociedade instrumentos para alcançar 

seus fins. 

A educação, além de sua importância como Direito 

Humano que possibilita à pessoa desenvolver-se plenamente e continuar 
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aprendendo ao longo da vida, é também um bem público da sociedade, da 

humanidade, na medida em que possibilita o acesso aos demais direitos. E 

como bem saliente Paulo Freire (2001) a educação é um direito muito, mais 

muito especial. 

A educação contribui para que crianças, adolescentes, 

jovens, homens e mulheres saiam da miséria intelectual, a pobreza, seja 

pela sua inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a participação 

política em prol da melhoria das condições de vida de todos, da família, da 

sociedade, de um país. 

Fica evidente que a Educação, nesse mundo de 

feminicídios, também contribui para evitar a marginalização das mulheres, 

a exploração sexual e o próprio trabalho infantil, possibilitando assim o 

enfrentamento de discriminações e preconceitos existentes em cotidiano 

nacional. 

Por tudo apresentado, fica claro que o Poder Público, 

como um dos responsáveis pelo fomento à educação, deve promover ações 

não só no âmbito de elaboração de políticas públicas (executivo), no âmbito 

de elaboração de leis (legislativo), mas também exercendo o papel de 

protetor e fiscalizador desse direito (judiciário). 

Não se pode esquecer que as diversas instituições do 

poder público também cumprem papéis importantes na garantia dos direitos 

dos cidadãos. Num Brasil marcado por desigualdades, onde a distribuição 

de direitos reflete tão grande desigualdade, fica claro que garantir o direito 

à educação é, sem dúvida nenhuma, uma prioridade, uma verdadeira 

preexistência, uma precedência e um grande passo fundamental na 

consolidação da cidadania, com dignidade e respeito. 

E com bem descrito por Ivani C. Arantes Fazenda (1994) 

a educação é de competência comum a todos os entes federados que 

formam o Estado brasileiro e como bem ressalta “é um direito público 

subjetivo de todos” (FAZENDA, p. 78, 1994). 
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CAPÍTULO XXII 

________________________________________________________________________ 

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE 
DO REGULAMENTO 

DISCIPLINAR DO EXÉRCITO 

 
 

Eudes Teotônio Rodrigues 328 

 

RESUMO: O presente artigo visa a discorrer sobre o regulamento 

disciplinar do Exército como norma limitadora de direito fundamental e 

que deve ser analisada dentro deste contexto normativo. Desse modo, é de 

grande importância à aplicação dos princípios de hermenêutica 

constitucional, com o intuito de trazer densidade às normas constitucionais 

neste cenário e determinar a compatibilidade de tal regulamentação dentro 

da ordem constitucional ínsita ao Estado Democrático de Direito, com o 

fim último de garantir a tutela dos direitos e garantias fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Hermenêutica jurídica. Regulamento Disciplinar. 

Direitos fundamentais. Penas Disciplinares. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), aprovado pelo 

Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, teve sua matéria delegada pelo 

art. 47 da Lei 6.880, de 09 de dezembro de 1980. O referido artigo 

estabelece que “os regulamentos disciplinares das Forças Armadas 

especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões 

 
328 Advogado. Professor. Mestre em Direito Publico pela Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais. 
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disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação 

das penas disciplinares” (BRASIL, 1980), sendo que algumas dessas 

modalidades de penas disciplinares implicam em restrição de liberdade. 

 A Constituição da República de 1988 estatuiu no Brasil o Estado 

Democrático de Direito e trouxe, como um de seus fundamentos, a garantia 

e o respeito aos direitos fundamentais. O seu texto normativo cria um 

arcabouço principiológico, estabelecendo diretrizes que vinculam todos os 

segmentos do direito, tendo como norte o incondicional respeito à 

dignidade da pessoa humana, o qual estabelece limites para a atuação 

estatal, voltado para a proteção do livre exercício da cidadania, tutelando os 

direitos individuais. 

 A atuação estatal se legitima no momento em que atua como 

garantidor desses direitos elencados na normatização constitucional, e a 

base legal do ordenamento jurídico infraconstitucional deve ter como 

fundamento de validade a própria Constituição. Assim sendo, essa tutela 

aos direitos fundamentais deve ter reflexo em todo o ordenamento jurídico 

estatal. 

 Se a norma não se coaduna a esta sistematicidade de proteção, não 

tem fundamento de validade para se manter efetiva no ordenamento 

jurídico, devendo, portanto, ser afastada. O todo normativo do Estado deve 

ser harmonioso com as determinações constitucionais, no acatamento aos 

direitos fundamentais, como princípio basilar da democracia. 

 

2 HERMENÊUTICA JURÍDICA E HERMENÊUTICA 

CONSTITUCIONAL 

 

2.1 BALIZA CONCEITUAL 

 

 Comumente se define a hermenêutica, mais especificamente a 

hermenêutica jurídica, como a atividade interpretativa, que se caracterizaria 

na “atividade prática de revelar o conteúdo, o significado e o alcance de 

uma norma, tendo por finalidade fazê-la incidir em um caso concreto” 

(BARROSO, 2006, p. 103).  
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Gilmar Mendes (2010, p. 77), ao tratar da hermenêutica jurídica, 

leciona que “a interpretação de qualquer norma jurídica é uma atividade 

intelectual que tem por finalidade precípua – estabelecendo o seu sentido –, 

tornar possível a aplicação de enunciados normativos, necessariamente 

abstratos e gerais, a situações da vida, naturalmente particulares e 

concretas.”.  

Por sua vez, Bernardo Gonçalves Fernandes (2010, p. 140) sintetiza 

que a hermenêutica, em seu conceito mais genérico e amplo, trata-se de 

“uma ou um conjunto de teorias voltadas para a interpretação de algo, 

e não apenas de um texto escrito, mas de tudo o qual se possa atribuir 

sentido e significado.”. 

 A hermenêutica jurídica, portanto, é fruto da aplicabilidade da 

norma jurídica no mundo dos fatos, onde sua abstratividade dará espaço à 

concretude, fruto da interpretação da norma ante a sua aplicação ao caso 

concreto. Gilmar Mendes, citando Antonio Osuna Fernández-Largo, 

salienta que: 

[...] o nó górdio da compreensão normativa reside nessa 

antinomia entre o abstrato e o concreto e que, por isso mesmo, 

o maior problema para o aplicador do direito consiste, 

precisamente, em trazer para a sua situação histórica e para a 

sua condição de sujeito por ela afetado uma norma que é 

enunciada sempre em termos genéricos e a partir de supostos 

típicos. (2010, p. 78, grifo do autor). 

 

 A interpretação da norma jurídica procura criar um elo entre o seu 

conteúdo, criado em momento distinto de sua aplicação, e a situação 

presente. Ainda segundo Gilmar Mendes: 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que as regras de direito só 

entram em vigor no momento da sua aplicação, porque só 

então é que se aperfeiçoam os modelos jurídicos, pela fusão 

dialética do que neles é norma e situação normada, preceito e 

realidade, horizonte de produção e horizonte de aplicação do 

direito; em suma, naquele momento em que, num metafórico 

balançar de olhos entre o programa normativo e o âmbito 

normativo, o intérprete/aplicador estende uma ponte sobre o 

abismo que separa o seu mundo do mundo do legislador 

histórico, de modo a trazer o texto para o presente, para a 

situação hermenêutica – aqui e agora – em que ele há de ser 

aplicado. (2010, p. 90, grifo do autor.) 
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 Nesse entendimento, enfatiza Mendes (2010) que a hermenêutica 

jurídica trata-se, pois, de concretização da norma ao caso concreto, ou seja, 

a sua aplicação. 

 

2.2 MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS 

 

 O avanço da hermenêutica jurídica foi incorporando ao seu 

conteúdo vários métodos que ao longo do tempo procuraram criar uma 

metodologia capaz de uniformizar a interpretação, tendo estes métodos 

sofridos as influências filosóficas e políticas de sua época. É o que será 

mostrado adiante. 

 

2.2.1 SUBJETIVISMO E OBJETIVISMO 

 

 O subjetivismo e o objetivismo são duas correntes de interpretação 

jurídica, onde a primeira tem como foco a mens legislatoris (ou voluntas 

legislatoris) e a segunda na busca pela mens legis (ou voluntas legis). 

 Para os defensores da mens legislatoris, o entendimento do processo 

criatório da lei, onde se recorreria aos documentos preparatórios e as 

discussões travadas nas votações dos projetos de lei seria um meio eficaz 

para que se dirimisse dúvidas a respeito da intenção do legislador (mens 

legislatoris) (FERNANDES, 2010). Ou seja, o que se busca é o que queria 

o legislador quando emitiu a norma (lei). 

 Os adeptos da mens legis, ao contrário do apregoado pelos 

defensores da mens legislatoris, entendiam que “o direito não seria fruto 

das vontades particulares (do legislador), mas sim de uma convicção 

comum do povo [...]” (FERNANDES, 2010, p. 153).  Ou seja, o fim 

buscado é a vontade objetiva e autônoma da lei (mens legis) (BARROSO, 

2006). 

 Dessas discussões, fruto do embate entre objetivistas e subjetivistas, 

foram desenvolvidos métodos de interpretação, considerados hoje pela 
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moderna doutrina como “métodos clássicos” de interpretação jurídica, ou 

hermenêutica jurídica clássica. 

 

2.2.2 INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL 

 

 O método de interpretação gramatical tem como ponto inicial o 

texto normativo, através do qual se pretende alcançar o conteúdo semântico 

das palavras que compõe o dispositivo de lei. Barroso assinala que “pela 

interpretação gramatical – também dita textual, literal, filológica, verbal, 

semântica – se cuida de atribuir significados aos enunciados linguísticos do 

texto [...]” (BARROSO, 2006, p. 127). Desse modo, a interpretação 

gramatical assinala o pontapé inicial no processo interpretativo. 

 Ferrara salienta que tal interpretação pode ser restritiva (quando cria 

uma limitação ao sentido da norma, mesmo tendo a literalidade do seu 

texto um sentido amplo), extensiva (quando se estende o sentido do texto 

normativo) e abrogante (quando o intérprete/aplicador da norma verifica 

que o seu conteúdo coaduna com outra norma de hierarquia superior) 

(FERNANDES, 2010). 

 

2.2.3 INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA 

 

 A interpretação histórica, seguindo uma linha subjetivista, “consiste 

na busca no sentido da lei através dos precedentes legislativos, dos 

trabalhos preparatórios e da occasio legis [legislação precedente] [...]” 

(BARROSO, 2006, p. 132). Nos dizeres de Carlos Maximiliano: 

 

Além do elemento histórico propriamente dito, constituído pelo 

direito anterior, do qual o vigente é apenas um desdobramento, 

existe, sob a mesma denominação geral, outro fator de exegese, que 

os autores designam com as expressões – Materiais Legislativos ou 

Trabalhos Preparatórios. 

[...] Os materiais legislativos têm alguma utilidade para a 

Hermenêutica; embora não devam ser colocados na primeira linha. 

(MAXIMILIANO apud BARROSO, 2006, p. 132) 
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 Esse método de interpretação busca, portanto, na formação histórica 

da norma um fundamento para a sua interpretação. 

 

2.2.4 INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA 

 

 Este método de interpretação visa principalmente à 

compatibilização das normas em um mesmo sistema jurídico. Aqui se 

entende o direito não como um aglomerado de normas esparsas, mas sim de 

um sistema estruturado e harmônico, uno. 

Por essa razão, cria-se regras de compatibilidade  

 

[...] regidos por cânones de hierarquia (a norma superior 

prevalece sobre a inferior), temporalidade (norma mais nova 

revoga a norma mais antiga) e especialidade (norma especial 

não revoga a norma geral, mas cria uma situação de 

coexistência, sendo aplicada no que for esta especialidade). 

(FERNANDES, 2010, p. 155). 

 

 Pela interpretação sistemática, como salienta Barroso (2006), o 

intérprete localiza a norma objeto do processo interpretativo no contexto 

normativo geral e particular, gerando ligações internas entrelaçando a 

estrutura jurídica. 

 

2.2.5 INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 

 

 Segundo o conceito de Luís Roberto Barroso (2006, p. 138) “[...] 

chama-se teleológico o método interpretativo que procura revelar o fim da 

norma, o valor do bem jurídico visado pelo ordenamento com a edição de 

dado preceito”. Nos dizeres de Fernandes (2010), este método cria um 

contraponto com o método sistemático, “[...], pois parte das consequências 

avaliadas na norma para, só depois retornar ao interior do sistema jurídico. 

Dessa forma, o intérprete tem que ser capaz de mover com as ‘previsões’ 

que o legislador faria, caso tivesse avaliado as consequências.”. 

 

2.3 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 
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 Quando se trata de hermenêutica constitucional, esta se refere à 

hermenêutica jurídica aplicada no âmbito da interpretação da Constituição. 

Esta dicotomia é necessária ante as especificidades impostas pelo 

posicionamento que ocupa a Constituição no ordenamento jurídico. Certo é 

que o constitucionalismo, onde procura se firmar a efetividade da jurisdição 

constitucional (FERNANDES, 2010), estabelece a Constituição como 

fundamento de validade de toda a ordem jurídica infraconstitucional, em 

que estas somente podem ser interpretadas e entendidas segundo o texto 

constitucional. Nos dizeres de Lênio Streck “[...] a Constituição passa a ser, 

em toda a sua substancialidade, o topos hermenêutico que conformará a 

interpretação jurídica do restante do sistema jurídico.” (STRECK apud 

FERNANDES, 2010, p. 161). 

 A Constituição, desse modo, pela característica do seu conteúdo 

normativo, conteria especificidades capazes de elevar a sua interpretação 

em patamares mais elevados, visto que a mesma reflete em todo o 

ordenamento jurídico. Segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, quatro 

características definiriam essas particularidades: 

 

1. Posição privilegiada em termos de hierarquia: que as 

normas constitucionais ocupam no ordenamento jurídico de 

qualquer Estado [...]. Além do mais, os problemas de 

interpretação da Constituição acabam por gerar consequências 

que serão sentidas, necessariamente, pelos demais ramos do 

direito, ou seja, em todo o ordenamento jurídico. 

2. Natureza da linguagem das normas constitucionais: os 

estudos contemporâneos sobre o Direito Constitucional 

identificam que as normas constitucionais são dotadas de uma 

estrutura mais complexa que os demais ramos do direito, pois 

uma Constituição poderia ser reduzida a um mero conjunto de 

regras jurídicas, como única espécie de normas jurídicas, mas, 

ao invés disso, formada por uma construção de regras 

jurídicas e princípios jurídicos. 

3. Seu conteúdo específico: além de trazer normas cujo 

conteúdo se volte para prescrever ordens e proibições, uma 

Constituição traz, ainda, normas de organização, de natureza 

instrumental e, por isso mesmo, superiores às demais. Tais 

normas fornecem uma estruturação orgânica ao Estado, não se 

guiando por juízos hipotéticos, ligados a previsões abstratas e 

não sendo geradoras de direitos subjetivos. Logo, sua 

interpretação e, consequentemente, seu modo de aplicação 
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diferem-se das normas de condutas. Outra singularidade está 

na das chamadas normas programáticas que não demarcam 

qualquer conduta específica a ser assumida, mas apontam 

linhas diretoras; e 

4. Caráter político: nesse sentido, as normas constitucionais 

são políticas quanto à sua origem, quanto ao seu objeto e 

quanto aos seus resultados de aplicação, uma vez que são 

resultado da ação de um Poder Constituinte originário. Sendo 

assim, a Constituição é instrumento de conversão dessa 

vontade política em poder jurídico. [...] (2010, pág. 163, grifo 

do autor). 

 

 Ante essas considerações, observa-se a necessidade de métodos 

específicos de hermenêutica constitucional. Gilmar Mendes destaca cinco 

métodos de interpretação constitucional, quais seja o método hermenêutico 

clássico, o tópico-problemático, o hermenêutico-concretizador, o científico-

espiritual, o normativo estruturante e o da comparação constitucional, que 

serão trabalhados adiante. 

 

2.3.1 MÉTODO HERMENÊUTICO CLÁSSICO (OU MÉTODO 

JURÍDICO) 

 

 Para os defensores desta forma de interpretação da Constituição, 

esta seria uma lei em sua essência, e, portanto, sujeita aos mesmos métodos 

de interpretação clássicos das normas jurídicas em geral (MENDES, 2010), 

ou seja, pelo método gramatical, histórico, sistemático, etc. Sob estes 

ditames, o intérprete/aplicador não pode ser afastar ou suplantar a 

literalidade do texto constitucional. 

 A principal crítica que se faz a esta teoria é que esta se mostra 

insuficiente ante as particularidades apresentadas pela Constituição 

(FERNANDES, 2010), tendo o intérprete o papel tão somente de 

descobridor do sentido da norma, nos limites estabelecidos pela mens legis 

e a mens legislatoris. 

 

2.3.2 MÉTODO TÓPICO-PROBLEMÁTICO 
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 Este método de interpretação procura suplantar as restrições 

estabelecidas pela hermenêutica clássica, pois considera a Constituição 

como um sistema aberto de regras e princípios, o que levaria a mais de uma 

interpretação. Parte do pressuposto que um problema é uma questão que 

admite mais de uma resposta (MENDES, 2010), sendo a tópica a técnica do 

pensamento problemático. Sob este aspecto, ante as várias possibilidades, 

não se chegaria em uma interpretação substantiva das normas 

constitucionais. Portanto, este método de interpretação passaria, segundo 

Bernardo Gonçalves Fernandes:  

 

[...] por um processo de argumentação (teoria da 

argumentação), que assume um pluralismo de intérpretes, 

(todos aqueles que podem se considerar operadores da 

Constituição), que se servem de vários topoi (pontos de vistas 

comuns, lugares comuns, formas de argumentação), sujeitos a 

divergências e demonstrações, para se atingir a interpretação 

mais conveniente ao problema (solucionando o problema). 

(2010, p. 172, grifo do autor). 

 

 Seu principal expoente teórico é Peter Häberle, doutrinador alemão. 

Para ele, é necessário que se faça uma abertura da leitura interpretativa da 

Constituição a toda a sociedade. Esta leitura não deveria se restringir aos 

órgãos oficiais de interpretação da norma, como o Poder Judiciário, por 

exemplo. Por isso, sob uma ótica democrática e republicana, essa abertura 

deve ser feita ao público, onde o seu alcance interpretativo seria ampliado, 

pois 

[...] aquele que “vive” a norma acaba por interpretá-la ou, pelo 

menos, co-interpretá-la, e toda atualização da Constituição, 

por meio de qualquer indivíduo, constitui, ainda que 

parcialmente, uma interpretação constitucional antecipada. 

(MENDES, 2010, p. 124) 

 

 A principal crítica que se tece ao sistema de topoi (ou tópicos), 

conforme salienta Fernandes (2010), perpassa pela limitação que o mesmo 

pode impor à interpretação, ficando esta a mercê de casuísmos, em que o 

sentido da interpretação se daria do problema para a norma e não da norma 

para o problema. 
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2.3.3 MÉTODO HERMENÊUTICO-CONCRETIZADOR 

 

 Tal método é fruto direto dos pensamentos de Gadamer. Para este 

autor, a interpretação de um texto parte de pré-compreensões de seu 

intérprete, estas últimas adquiridas da sua experiência histórica e cultural, o 

que o referido autor denomina de horizonte de sentido. Nas palavras de 

Gadamer: 

Horizonte é o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que 

é visível a partir de um determinado ponto. [...] A linguagem 

filosófica empregou esta palavra, sobretudo desde Nietzsche e 

Husserl, para caracterizar a vinculação do pensamento à sua 

determinidade infinita e para caracterizar, com isso, a lei do 

pregresso de ampliação do âmbito visual. Aquele que não tem 

um horizonte é um homem que não vê suficientemente longe e 

que, por conseguinte, supervaloriza o que lhe está mais 

próximo. Pelo contrário, ter horizontes significa não estar 

limitado ao que há de mais próximo, mas poder ver além 

disso. Aquele que tem horizontes sabe valorizar corretamente 

o significado de todas as coisas que caem dentro deles, 

segundo padrões de próximo e distante, de grande e pequeno. 

A elaboração da situação hermenêutica significa então a 

obtenção do horizonte de questionamento correto para as 

questões que se colocam frente à tradição. (GADAMER apud 

FERNANDES, 2010, p. 148). 

 

 Sob essa ótica, o intérprete fundiria seu horizonte de pré-

compreensão com o horizonte do texto, ocorrendo então o que Gadamer 

chama de fusão de horizontes (FERNANDES, 2010), onde ambos 

passariam a dividir um horizonte comum. Dessa fusão emerge então um 

novo sentido, uma nova compreensão. Neste aspecto, compreensão e 

aplicação não estão separados, não cabendo compreender e depois se 

aplicar o que foi compreendido, mas é algo que ocorre simultaneamente 

(FERNANDES, 2010). 

 O método hermenêutico-concretizador, ao contrário do método 

tópico-problemático, procura manter como parâmetro de referência 

interpretativa a própria Constituição (esta entendida como um limite à 

concretização). A interpretação da norma se dá com a concretização na sua 

aplicação.  
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2.3.4 MÉTODO CIENTÍFICO-ESPIRITUAL 

 

 O método científico-espiritual, nas palavras de Gilmar Mendes, 

caracteriza-se na 

[...] ideia de Constituição como instrumento de integração, em 

sentido amplo, vale dizer, não apenas do ponto de vista 

jurídico-formal, enquanto norma suporte e fundamento de 

validade do ordenamento, segundo o entendimento 

kelseniano, por exemplo, mas também – e principalmente –, 

em perspectiva política e sociológica, enquanto instrumento 

de regulação (= absorção/superação) de conflitos e, por essa 

forma, de construção e de preservação da unidade social. 

(2010, p. 126). 

 

 Os seguidores desse método, conforme Mendes (2010), veem o 

Estado, a Constituição e o Direito como fenômenos culturais, agregado de 

valores aos quais serviria de instrumento, emergindo assim a integração 

como finalidade precípua, perseguida por toda a comunidade. 

 

2.3.5MÉTODO NORMATIVO-ESTRUTURANTE 

 

 Este método, incorporando as lições de Heidegger e Gadamer, 

afirma que “[...] existe uma implicação necessária entre o programa 

normativo e o âmbito normativo, entre os preceitos jurídicos e a realidade 

que eles intentam regular.” (MENDES, 2010, p. 129). Nesse aspecto, 

segundo Friedrich Müller, a normatividade não é fruto do texto, mas sim de 

dados extralinguísticos de tipos estatal-social (FERNANDES, 2010). 

 Estas implicações conduzem à conclusão que “[...] o teor literal de 

qualquer prescrição de direito positivo é apenas ‘a ponta do iceberg’ 

(MENDES, 2010, p. 130)”, em que a realização do direito leva em 

consideração, incorporando, o fato valorado. 

 

2.3.6 MÉTODO DA COMPARAÇÃO CONSTITUCIONAL 
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 Tal método busca se afirmar como um “quinto elemento”, levando 

em consideração os quatro métodos da hermenêutica clássica, nos moldes 

estabelecidos por Savigny (método gramatical, lógico, sistemático e 

histórico). A busca da interpretação levaria em consideração a comparação 

com outros sistemas constitucionais, procurando alcançar os métodos 

interpretativos dos constitucionalistas em geral. Contudo, segundo Mendes 

(2010), tal método não seria uma proposta hermenêutica independente 

capaz de criar uma nova sistemática, sendo tão somente fruto de outros 

métodos de hermenêutica constitucional. 

 

2.4 PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 Como já foi explanada anteriormente, a Constituição, pelo status de 

sua normatividade no sistema jurídico, exige uma série de requisitos na sua 

interpretação que a colocam a um passo além da normatividade 

infraconstitucional. Nesse aspecto, estabelece uma série de princípios que 

norteiam esta atividade hermenêutica. Nos dizeres de Luís Roberto 

Barroso: 

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os 

princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que 

espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos 

e fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais 

são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou 

qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A 

atividade de interpretação da Constituição deve começar pela 

identificação do princípio maior que rege o tema a ser 

apreciado. Descendo do mais genérico ao mais específico, até 

chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie. 

(2006, p. 151). 

 

 O referido autor estipula como princípios constitucionais de 

interpretação constitucional a supremacia da Constituição, a interpretação 

conforme a Constituição, a unidade da Constituição, a razoabilidade e 

proporcionalidade, da efetividade e da eficácia integradora. Passar-se-á 

então a discorrer sobre cada um deles. 
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 O princípio da supremacia da Constituição, ou da força 

normativa, determina a subordinação de todo ato normativo emanado pelo 

Estado às disposições constitucionais. Desse modo, “[...] nenhum ato 

jurídico, nenhuma manifestação de vontade, pode subsistir validamente se 

for incompatível com a Lei Fundamental.” (BARROSO, 2006, p. 161). A 

principal consequência desse princípio pode ser observada quando da 

promulgação da Nova Carta. As normas anteriores e incompatíveis a ela 

são revogadas e as normas posteriores, quando incompatíveis, são passíveis 

do controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou abstrato, com o 

fim de declarar a sua nulidade. 

 O princípio da interpretação conforme a Constituição, mais do 

que um princípio, é uma regra de interpretação aplicada precipuamente 

pelo Poder Judiciário em sede de controle de constitucionalidade. Dentre 

diversas linhas interpretativas que se apresentam ao intérprete, esse deve 

escolher aquela que mais se coaduna com as determinações constitucionais. 

Nos dizeres de Luís Roberto Barroso, “[...] a interpretação conforme a 

Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um 

mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara 

ilegítima uma determinada leitura da norma legal.” (2006, p. 189)329. 

 Quanto ao princípio da unidade da Constituição, segundo 

definição de Gilmar Mendes (2010, p. 136), “[...] as normas constitucionais 

devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados 

num sistema unitário de regras e princípios, que é instituído na e pela 

própria Constituição.” Tal princípio tem como objetivo precípuo 

estabelecer um equilíbrio ante as divergências e discrepâncias que podem 

advir da aplicação das normas constitucionais. Konrad Hesse afirma que  

 

 
329Luís Roberto Barroso ainda salienta que, na interpretação conforme a Constituição, “[...] 

o órgão jurisdicional declara qual das possíveis interpretações de uma norma legal se 

revela compatível com a Lei Fundamental. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que um 

determinado preceito infraconstitucional comportar diversas possibilidades de 

interpretação, sendo qualquer uma delas incompatível com a Constituição.” (2006, p. 189).  
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“[...] todas as normas constitucionais dever ser interpretadas 

de tal maneira que se evitem contradições com outras normas 

constitucionais. A única solução do problema coerente com 

este princípio é a que se encontre em consonância com as 

decisões básicas da Constituição e evite sua limitação 

unilateral a aspectos parciais.” (HESSE apud BARROSO, 

2006, p. 197). 

 

 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade têm 

natureza precipuamente axiológica, sendo fruto de valores tais como 

justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, 

proibição de excesso, direito justo e valores afins (MENDES, 2010). 

Segundo Gilmar Mendes (2010, p. 143), este princípio, acolhido em âmbito 

constitucional e vinculando a Administração Pública, julgadores e 

legisladores, “[...] é consubstancial à própria ideia de Estado de Direito pela 

sua legítima ligação com os direitos fundamentais, que lhe dão suporte e, 

ao mesmo tempo, dele dependem para se realizar.”. Tais princípios, assim 

como todo recurso hermenêutico, demanda uma concretização para o seu 

manejo, em face da realidade social que se apresenta esta em constante 

mudança. 

 O princípio da efetividade, ou da máxima efetividade, faz 

referência direta ao princípio da supremacia da Constituição, sendo que 

alguns doutrinadores o consideram como um subprincípio deste último 

(MENDES, 2010). Tal princípio visa a determinar ao aplicador da norma 

constitucional a garantir-lhe a máxima eficácia sem, contudo, promover-lhe 

a alteração de seu conteúdo normativo. Luís Roberto Barroso salienta que: 

 

1) A Constituição, sem prejuízo de sua vocação prospectiva e 

transformadora, deve conter-se em limites de razoabilidade no 

regramento das relações de que cuida, para não comprometer 

o seu caráter de instrumento da realidade social. 

2) As normas constitucionais têm sempre eficácia jurídica, são 

imperativas e sua inobservância espontânea enseja aplicação 

coativa. 

3) As normas constitucionais devem estruturar-se e ordenar-se 

de forma tal que possibilitem a pronta identificação da posição 

jurídica em que investem os jurisdicionados. (2006, p. 274). 
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 Tal princípio reforça aos aplicadores da norma constitucional para 

que densifiquem os preceitos nelas contidos, notadamente em relação aos 

direitos fundamentais (MENDES, 2010). 

 O princípio da eficácia integradora procura solucionar a 

problemática entre a solução dos problemas jurídico-constitucionais e a 

manutenção da ordem social e política, daí ser chamado de integração, em 

perder de vista valores superiores aos quais a Constituição se submete, 

como a dignidade da pessoa humana, a democracia e o pluralismo 

(MENDES, 2010). Tal princípio, portanto, busca soluções que tenham 

eficácia integradora ante o pluralismo. 

 

2.5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO 

ESSENCIAL DA HERMENÊUTICA 

 

 O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos elementos 

essenciais ao Estado Democrático de Direito, assim reconhecido pelo 

constituinte logo no art. 1º da Constituição da República de 1988330, 

funcionando como ultima ratio (última razão) para dirimir conflitos entre 

interpretações (GEBRAN NETO, 2002.).  

José Carlos Vieira de Andrade salienta que: 

 

[...] há um conjunto de direitos fundamentais, do qual 

decorrem todos os outros: o conjunto dos direitos que estão 

mais intimamente ligados à dignidade e ao valor da pessoa 

humana e sem os quais os indivíduos perdem a sua qualidade 

de homens. E esses direitos (pelo menos esses) não admitem 

hoje, nem mais de uma leitura nem pretextos económicos (sic) 

ou políticos para a violação do seu conteúdo essencial. (1987, 

p. 25). 

 

 O referido autor ainda leciona que: 

 

 
330Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

[...] III - a dignidade da pessoa humana; 

[...] (BRASIL, 1988). 
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A unidade de sentido dos direitos fundamentais, tal como 

entendemos, representa a unidade de concepção 

antropológica que está na base do conjunto normativo que 

formam. A concepção do Homem como ser autónomo (sic), 

livre e responsável dá conteúdo ao princípio da dignidade da 

pessoa humana como princípio regulativo dos direitos 

fundamentais e permite, deste modo, uma aplicação coerente 

dos preceitos constitucionais respectivos. (ANDRADE, 1987, 

p. 130). 

 

 Esta função instrumental da dignidade da pessoa humana é 

ressaltada pela doutrina, como demonstra Ingo Wolfgang Sarlet, o qual 

assinala que a dignidade da pessoa humana. 

 

[...] serve de parâmetro para a aplicação, interpretação e 

integração não apenas dos direitos fundamentais e do restante 

das normas constitucionais, mas de todo o ordenamento 

jurídico, imprimindo-lhe, além disso, sua coerência interna. 

Esta eficácia de natureza jurídico-objetiva não se restringe a 

estes aspectos, assumindo ainda maior relevância quando se 

verifica que o princípio da dignidade da pessoa humana 

constitui, em verdade, uma norma legitimadora de toda a 

ordem estatal e comunitária, demonstrando, em última análise, 

que a nossa Constituição é acima de tudo a Constituição da 

pessoa por excelência. Neste sentido, costuma afirmar-se que 

o exercício do poder e a ordem estatal em seu todo apenas 

serão legítimas caso se pautarem pelo respeito e proteção da 

dignidade da pessoa humana. Assim, a dignidade constitui 

verdadeira condição da democracia, que dela não pode 

livremente dispor (1998, p. 110-111). 

 

 Tomando como norte estas determinações, deve o intérprete tomar a 

dignidade da pessoa humana como núcleo essencial da Constituição 

(GEBRAN NETO, 2002) na atividade hermenêutica, devendo atuar nos 

seus estreitos limites. 

 

3 TEORIA GERAL DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao contrário do que ocorre no direito penal, no direito penal 

militar não existe a especificação das contravenções penais. A 

contravenção constituir-se-ia de infração de menor potencial lesivo, 

portanto de menor gravidade, cuja punição é apenas multa ou prisão 
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simples. As contravenções penais estão previstas no Decreto-Lei nº 

3.688/41 (BRASIL, 1941). Entretanto, no âmbito do direito penal militar tal 

positivação não é encontrada na forma de lei. Contudo, a transgressão 

disciplinar assume aspectos que permitem a sua caracterização como 

contravenção penal militar. 

Não existe ainda norma que regulamenta as transgressões 

disciplinares nas três Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea) 

em conjunto. Desse modo, cada uma possui o seu regulamento disciplinar 

específico, instituídos através de decreto do Poder Executivo331. 

O Regulamento Disciplinar do Exército foi instituído pelo Decreto 

nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, que revogou o Decreto nº 90.608/84 e 

suas posteriores alterações. A competência para instituir os regulamentos 

disciplinares é determinada pelo art. 47 da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 

1980, estabelecendo o caput do artigo: 

 

Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas 

especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões 

disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e 

aplicação das penas disciplinares, à classificação do 

comportamento militar e à interposição de recursos contra as 

penas disciplinares. (BRASIL, 1980). 

 

O decreto supracitado tem como fulcro especificar as 

transgressões disciplinares e estabelecer as normas relativas às punições 

disciplinares, dispor sobre o comportamento militar das praças, os recursos 

administrativos cabíveis e as recompensas. 

 

3.2 CONCEITO 

 

 
331 O Regulamento Disciplinar da Marinha é regido atualmente pelo Decreto nº 88.545, de 

26 de julho de 1983. O Regulamento Disciplinar da Aeronáutica foi instituído pelo 

Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975. 
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 O conceito do que seja transgressão disciplinar pode ser encontrado 

no art. 14 do Decreto 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército – 

RDE): 

Art. 14.  Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo 

militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento 

jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações 

militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, 

ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o 

decoro da classe. (BRASIL, 2002) 

 

  O Regulamento Disciplinar da Marinha, no seu art. 6º também 

conceitua o que vem a ser transgressão disciplinar. Existe uma 

particularidade neste dispositivo, pois neste caso em específico não existe a 

denominação transgressão disciplinar, mas sim contravenção: 

 

Art. 6º. Contravenção Disciplinar é toda ação ou omissão 

contrária às obrigações ou aos deveres militares estabelecidos 

nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em 

vigor que fundamentam a Organização Militar, desde que não 

incidindo no que é capitulado pelo Código Penal Militar como 

crime. (BRASIL, 1983) 

 

Associando-se os dois conceitos, chega-se a conclusão que a 

transgressão disciplinar constitui contravenção penal militar, ou seja, 

delitos de menor potencial ofensivo que não são abrangidos pelo Código 

Penal Militar. 

 O RDE traz no seu anexo I uma relação das transgressões 

disciplinares. Mas esse rol não é taxativo, visto que o já mencionado artigo 

14 do RDE determina que se constitui transgressão disciplinar toda a ação 

praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento 

jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, 

mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a 

honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe (BRASIL, 2002). 

Essa conceituação deixa evidente o seu caráter genérico, permitindo que a 

autoridade coatora estenda o alcance da norma restritiva para além da 

taxatividade por ela mesma estabelecida, o que seria, no mínimo, 

contraditório. 
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 A transgressão disciplinar possui um caráter misto, que a posiciona 

entre os princípios aplicáveis ao direito penal, quanto possui caráter de 

contravenção, e de ilícito administrativo, com todas as implicações 

advindas da infração de cunho meramente administrativo. 

 

3.3 ELEMENTOS DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR 

 

Da conceituação do que seja transgressão disciplinar infere-se que 

a mesma não se constitui como crime. Seu caráter misto a posiciona entre a 

esfera penal e a administrativa. Constitui-se como contravenção, pois sua 

prática fere valores da vida militar, da disciplina e da hierarquia, que são 

fundamentos constitucionais das instituições militares332, que não sejam 

caracterizados como crime. Portanto, para a sua configuração, necessário 

se faz a observação de alguns requisitos. Sua ausência implicaria em 

atipicidade do ato imputado e, portanto, não passível de punição. 

O jus puniendi333, tanto na seara administrativa quanto na esfera 

penal, deve pressupor a existência de indícios de autoria e de materialidade. 

Como leciona Paulo Tadeu Rodrigues Rosa (2009, p. 127) “O militar 

somente poderá ser punido se o fato por ele praticado na seara 

administrativa for um fato típico, antijurídico, que praticado, em tese, por 

um agente culpável tenha consequência uma penalidade”. 

Consoante esta definição, a transgressão disciplinar somente será 

considerada típica caso o fato tenha previsão expressa no regulamento 

disciplinar e será antijurídico quando ofender as regras disciplinares. 

Concernente à culpabilidade, necessário se faz a presença do 

elemento dolo, qual seja, a vontade livre e consciente de cometer a 

 
332Dispõe o art. 142 da Constituição da República de 1988 que “As Forças Armadas, 

constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 

permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem”. (BRASIL, 1988, grifo nosso).  
333Jus puniendi é uma expressão latina que significa “direito de punir”. 
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infração, exceto nos casos em que o fato típico disciplinar tenha por escopo 

a punição da conduta culposa, cometida com negligência, imprudência ou 

imperícia (ROSA, 2009, p. 118).  

Necessário, pois, observar que a transgressão disciplinar não pode 

se afastar do princípio da legalidade, ou da reserva legal, previsto no inc. 

LXI do art. 5º da Constituição da República de 1988. 

 

3.4 MODALIDADES DE PUNIÇÃO 

 

O Regulamento Disciplinar do Exército elenca no art. 24 as 

punições disciplinares a que está sujeito o infrator disciplinar: 

 

Art. 24.  Segundo a classificação resultante do julgamento da 

transgressão, as punições disciplinares a que estão sujeitos os 

militares são, em ordem de gravidade crescente: 
I - a advertência; 
II - o impedimento disciplinar;  
III - a repreensão; 
IV - a detenção disciplinar; 
V - a prisão disciplinar; e 
VI - o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. 
Parágrafo único.  As punições disciplinares de detenção e 

prisão disciplinar não podem ultrapassar trinta dias e a de 

impedimento disciplinar, dez dias. (BRASIL, 2002). 
 

Dentre as modalidades apresentadas, a de impedimento, detenção 

e prisão disciplinar constituem-se modalidades de punição restritivas de 

liberdade. O próprio RDE faz a diferenciação de cada uma.  

O impedimento disciplinar caracteriza-se pela proibição do 

afastamento do transgressor dos limites do quartel (Organização Militar) no 

qual se encontra, sendo-lhe permitida a livre circulação no seu interior.  

No caso da detenção disciplinar, o infrator deverá permanecer no 

interior do alojamento, sendo-lhe vedado o livre acesso às demais 

instalações do aquartelamento. Sendo o infrator oficial ou aspirante-a-

oficial, o Comandante da Organização Militar poderá optar por determinar 

o cumprimento da detenção disciplinar em residência. 
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Já a prisão disciplinar é prisão em sentido estrito, onde o 

transgressor deverá ficar confinado em local específico para este fim, qual 

seja, cela especialmente designada para tal. Caso o aquartelamento não 

possua tais instalações, deverá o Comandante da Unidade solicitar ao 

escalão superior que o infrator seja preso em outro aquartelamento onde 

haja instalações específicas. No caso de oficial ou aspirante-a-oficial, caso 

a prisão não seja superior a quarenta o oito horas, o Comandante da 

Unidade poderá optar pelo cumprimento da punição em residência. 

O parágrafo único do artigo acima citado determina que a 

detenção e a prisão disciplinar não poderão ultrapassar trinta dias e o 

impedimento dez dias. Tal determinação decorre do art. 47, parágrafo 

primeiro, da Lei 6.880/80, onde consta expressa determinação que as penas 

disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 

dias. 

 

3.5 APLICAÇÃO DAS PENAS NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR 

 

Os artigos 37 e seguintes do RDE determinam as regras de 

aplicação das punições disciplinares. Merecem destaque as seguintes 

disposições: 

Art. 37. A aplicação da punição disciplinar deve obedecer às 

seguintes normas: 
I - a punição disciplinar deve ser proporcional à gravidade da 

transgressão, dentro dos seguintes limites: 
a) para a transgressão leve, de advertência até dez dias de 

impedimento disciplinar, inclusive; 
b) para a transgressão média, de repreensão até a detenção 

disciplinar; e 
c) para a transgressão grave, de prisão disciplinar até o 

licenciamento ou exclusão a bem da disciplina; 

[...] (BRASIL, 2002). 
 

Muito embora o artigo citado contenha tais definições, não existe 

no RDE uma determinação sobre quando e como será caracterizada a 

transgressão leve, média ou grave, cabendo à autoridade coatora a 

determinação de sua aplicação. Portanto, para mesmos fatos e 
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circunstâncias poderá haver aplicação de punições diferentes, ficando o 

infrator à mercê do livre convencimento da autoridade coatora, o que 

flagrantemente está à margem dos princípios e garantias fundamentais na 

atual ordem constitucional. 

 

4 A INCONSTITUCIONALIDADE DO REGULAMENTO 

DISCIPLINAR DO EXÉRCITO 

 

4.1 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.340 

 

 

O Regulamento Disciplinar do Exército foi objeto de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, interposta pelo Procurador Geral da República no 

ano de 2004. A petição inicial trazia como fundamento a 

inconstitucionalidade formal do Decreto 4.346/2002, em face do inciso LXI 

do art. 5º da Constituição da República, segundo o qual as transgressões 

disciplinares devem ter previsão em lei. 

 No julgamento da ação em comento, o plenário do Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de votos, não conheceu da ação. O 

julgamento teve a seguinte ementa: 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto no 

4.346/2002 e seu Anexo I, que estabelecem o Regulamento 

Disciplinar do Exército Brasileiro e versam sobre as 

transgressões disciplinares. 

2. Alegada violação ao art. 5º, LXI, da Constituição Federal. 

3. Voto vencido (Rel. Min. Março Aurélio): a expressão 

("definidos em lei") contida no art. 5o, LXI, refere-se 

propriamente a crimes militares. 

4. A Lei no 6.880/1980 que dispõe sobre o Estatuto dos 

Militares, no seu art. 47, delegou ao Chefe do Poder 

Executivo a competência para regulamentar transgressões 

militares. Lei recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

Improcedência da presente ação. 

5. Voto vencedor (divergência iniciada pelo Min. Gilmar 

Mendes): cabe ao requerente demonstrar, no mérito, cada um 

dos casos de violação. Incabível a análise tão somente do 

vício formal alegado a partir da formulação vaga contida na 

ADI. 

6. Ausência de exatidão na formulação da ADI quanto às 

disposições e normas violadoras deste regime de reserva legal 

estrita. 
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7. Dada a ausência de indicação pelo decreto e, sobretudo, 

pelo Anexo, penalidade específica para as transgressões (a 

serem graduadas, no caso concreto) não é possível cotejar 

eventuais vícios de constitucionalidade com relação a cada 

uma de suas disposições. Ainda que as infrações estivessem 

enunciadas na lei, estas deveriam ser devidamente atacadas na 

inicial. 

8. Não conhecimento da ADI na forma do artigo 3º da Lei no 

9.868/1999. 

9. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida. 

(BRASIL, 2007) 

 

 A decisão final, portanto, não contemplou o mérito do pedido 

formulado, ou seja, não julgou se o referido decreto é ou não 

inconstitucional. Segundo a tese vencedora, o pedido teria que ser mais 

específico, no sentido de apontar quais eram os pontos em que o decreto 

seria inconstitucional. Mas existem certos aspectos da votação no plenário 

que valem a pena serem comentados. 

 O relator foi o Ministro Marco Aurélio, que votou pela 

improcedência do pedido, considerando que a expressão “definida em lei” 

prevista no inciso LXI do art. 5º da Constituição refere-se tão somente aos 

crimes militares, baseando-se numa interpretação gramatical e sistemática, 

conjugando o inciso LXI com o inciso XXXIX do mesmo artigo (“não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”). O seu voto foi acompanhado pelo Ministro Eros Grau (que 

posteriormente o alterou para acompanhar a divergência do Ministro 

Gilmar Mendes) e pela Ministra Ellen Gracie. 

 O Ministro Joaquim Barbosa abriu divergência entendendo ser 

cabível ao caso a incidência do princípio da reserva legal. O Ministro 

Carlos Britto também votou pela incidência do princípio da reserva legal, 

conjugando-o também com o contido no inciso II do mesmo art. 5º, com a 

previsão que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 

 O Ministro Cezar Peluso também opinou pela incidência da reserva 

legal, entretanto fazendo uma interpretação sistemática com o art. 142, § 3º 
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da Constituição334, em que, para ele, não há óbice constitucional quanto à 

definição por regulamento do que seja transgressão disciplinar. Haveria 

então apenas a restrição constitucional no caso em que o regulamente 

cominasse prisão à transgressão, sem que esta tenha previsão na lei. 

 Após estas colocações, houve intenso debate no plenário, onde foi 

amplamente discutido onde haveria a inconstitucionalidade do 

regulamento, com as alegações, principalmente do Ministro Nelson Jobim, 

de como seria aplicada a reserva legal a todo o regulamento, considerando 

que a mesma continha disposições meramente regulatórias, como por 

exemplo, a previsão das recompensas. 

 Depois dessa digressão, o Ministro Gilmar Mendes abriu proposta 

para que a ação não fosse conhecida, embora tenha reconhecido 

expressamente que naquele caso caberia hipótese de reserva legal, 

considerando as várias disposições do regulamento em que não caberia a 

hipótese de reserva legal. Portanto, para ele, o autor teria o ônus de 

demonstrar em que pontos o Regulamento Disciplinar do Exército era 

inconstitucional, devendo apontar cada dispositivo em específico alvo da 

inconstitucionalidade. Nesse ponto ele foi acompanhado pelo Ministro Eros 

Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim. 

A Ministra Ellen Gracie se manifestou apenas para votar nos termos do 

voto do Ministro Marco Aurélio, admitindo que a expressão “definida em 

lei” diz respeito tão somente aos crimes militares. 

 Analisando estas manifestações dos ministros no plenário do 

Supremo Tribunal Federal, pode-se observar que os mesmos, pelo menos 

no tocante a este julgamento em específico, se ativeram tão somente aos 

métodos de hermenêutica clássica para a interpretação do inciso LXI do art. 
 

334Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem. 

[...] 

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, 

além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 

[...] (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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5º da Constituição da República de 1988, apegando-se a um sistema já 

superado por outros métodos mais adequados de interpretação 

constitucional condizentes com o paradigma do Estado Democrático de 

Direito. 

 A Constituição tutela inequivocadamente, inclusive trazendo como 

uma dos fundamentos do Estado à dignidade da pessoa humana, os direitos 

fundamentais, devendo a sua garantia ser o norteador das interpretações do 

texto constitucional. E a liberdade de locomoção está inserida no contexto 

dos direitos fundamentais. Contudo, a opção feita foi de conteúdo 

meramente formalista, considerando que a petição inicial não atendeu os 

requisitos do art. 3º da lei 9.868/1999.  

 Caso quisessem ter admitido a inconstitucionalidade do RDE, tal 

assim poderia ser feito, como ficou claro na manifestação de alguns 

ministros no plenário. No entanto, perdeu-se uma oportunidade de garantir 

uma máxima efetividade aos direitos fundamentais, ao contrário do que era 

de se esperar de uma “Corte Constitucional” inserta em um Estado 

Democrático de Direito. 

 

4.2 O REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO: 

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

 

 Como já foi mencionado anteriormente, o Regulamento Disciplinar 

do Exército (Decreto nº 4.346/2002) é fruto de uma concessão feita pela 

Lei 6.880/80 (conhecida também como Estatuto dos Militares), mais 

precisamente do artigo 47.  

O caput do referido artigo prevê: 

 

Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas 

especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões 

disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e 

aplicação das penas disciplinares, à classificação do 

comportamento militar e à interposição de recursos contra as 

penas disciplinares (BRASIL, 1980). 
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 Tal artigo não pode ter uma leitura isolada. Antes, é preciso 

observar que tal lei é anterior à promulgação da Constituição de 1988. 

Assim sendo, como já discorrido em capítulo anterior, a Constituição 

somente recepciona leis nas quais o conteúdo tenha compatibilidade com os 

seus ditames. Para analisar a compatibilidade deste artigo com a 

Constituição, algumas questões devem ser consideradas. 

 O Estado Democrático de Direito tem como um de seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana. Tal princípio pressupõe o 

respeito amplo e irrestrito aos direitos fundamentais, dentre os quais está a 

liberdade de ir e vir. Restringir estes direitos implica na observância rígida 

de certos parâmetros para a sua limitação. A reserva legal estrita é um 

desses mecanismos.  

 Dentre o rol dos direitos fundamentais elencados no art. 5º da 

Constituição da República de 1988, está o princípio da reserva legal. O 

inciso II determina que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”. Tal garantia deixa claro que a 

restrição a direitos se operará tão somente em virtude da lei, como ato 

emanado do Poder Legislativo, legítimo representante do Povo 

(fundamento do poder estatal335) para a legiferação.  

 Além de tal determinação, o inciso LXI do mesmo art. 5º também 

prevê uma hipótese de reserva legal, ao determinar que “ninguém será 

preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 

crime propriamente militar, definidos em lei” (BRASIL, 1988). O principal 

questionamento que se levanta sobre o referido inciso é em relação ao 

alcance da expressão definidos em lei. Como pode ser observado pelo 

julgamento da ADI nº 3.340 no Supremo Tribunal Federal, há o 

entendimento que a mesma alcança tão somente os crimes militares, 

 
335 Tal disposição tem expressa previsão constitucional, no parágrafo único do art. 1º, onde 

“todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). 
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enquanto que outros admitem a sua incidência também em relação às 

transgressões militares (transgressões estas entendidas como delitos de 

cunho administrativo). 

 Contudo, esta interpretação gramatical (que procura entender o 

sentido das palavras ou da expressão dentro da oração à qual se insere) não 

é suficiente para deslindar o alcance desta norma constitucional. É preciso 

estender o alcance desse entendimento, com o intuito de harmonizá-lo com 

o conteúdo das disposições constitucionais. 

 Como já salientado acima, a dignidade da pessoa humana é 

fundamento do Estado Democrático de Direito. O seu desrespeito implica 

em abalo de uma das estruturas principiológicas da Constituição. Não se 

pode simplesmente ancorar o entendimento de certo dispositivo 

constitucional apenas pelo sentido do seu texto literal, se daí resultar em 

interpretações que não sustentam este arcabouço principiológico. Se não se 

interpretar o inciso LXI do artigo 5º da Constituição em conformidade com 

a proteção aos direitos fundamentais, a sua existência entre o rol desses 

direitos perde sua razão de ser.  

De fato, o legislador constitucional elencou, principalmente no art. 

5º, um rol de direitos fundamentais, imutáveis e plenos, aos quais a 

Constituição oferece especial proteção, consagrando-os como cláusulas 

pétreas. É dentro desse entendimento que se deve procurar estabelecer o 

alcance da expressão definidos em lei. 

Uma interpretação minimalista, de cunho precipuamente gramatical, 

restringe o alcance da expressão definidos em lei tão somente aos crimes 

militares. Entretanto, as transgressões disciplinares (ou militares, como se 

refere o texto constitucional) também são punidas com restrição à liberdade 

de locomoção. E o que o inciso LXI do artigo 5º salvaguarda é exatamente 

esta liberdade de ir e vir. Logo, esta interpretação minimalista deixa 

desprotegido tal direito. 

É preciso, pois, fazer uma interpretação que leve em consta os 

princípios da hermenêutica constitucional, principalmente o princípio da 
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unidade da Constituição, segundo os quais não se devem considerar as 

normas constitucionais isoladamente, mas como um todo constituindo um 

sistema unitário de regras e princípios. Ou seja, interpreta-se na e para a 

Constituição. Desse modo, se a interpretação gramatical deixa alhures a 

proteção ao direito de ir e vir, tal deve ser descartada e ser considerada 

aquela interpretação que, em acatamento ao princípio da unidade da 

Constituição, tendo a proteção aos direitos fundamentais como elemento 

norteador da aplicação do alcance da expressão definidos em lei. Portanto, 

seu alcance deve abranger também as transgressões disciplinares. 

Ante estas considerações, verifica-se que, se a Constituição delega à 

lei a tarefa de impor a restrição ao direito fundamental, esta não pode ser 

delegada ao poder regulamentador. A regulamentação, tarefa típica do 

chefe do Poder Executivo, tem por finalidade tão somente regular a fiel 

aplicabilidade da lei sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal, pois, 

como já explanado no Capítulo XX, a restrição aos direitos fundamentais 

somente se opera ante expressa disposição constitucional (chamado de 

restrição imediata) ou mediante lei ordinária promulgada com fundamento 

na própria Constituição (restrição mediata). 

O art. 47 da Lei 6.880/80, ao delegar ao regulamento das Forças 

Armadas a tarefa de especificar e classificar as transgressões disciplinares, 

além de determinar a amplitude e a aplicação das penas disciplinares, 

infringe o disposto no inciso LXI do art. 5º da Constituição. Tal tarefa 

caberia tão somente à lei, tarefa indelegável por disposição constitucional.  

Como já mencionado acima, a referida lei é anterior à promulgação da 

Constituição da República de 1988, sendo-lhe aplicável, portanto, as 

disposições acerca da recepção das normas pela Constituição. Se o seu 

conteúdo não se adequa à normatividade constitucional, não há nem que se 

falar em inconstitucionalidade, mas de sua não recepção pela novel 

Constituição. 

Desse modo, a parte do referido artigo delegando ao decreto a 

classificação e especificação das transgressões disciplinares, bem como a 
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amplitude e aplicação das penas disciplinares não foi recepcionado pela 

Constituição de 1988. 

Em relação ao RDE, existem nuances específicas que devem ser 

consideradas. O art. 47 da Lei 6.880/80, além das delegações acima 

trabalhadas, delegou também a classificação do comportamento militar. Tal 

tarefa tem cunho precipuamente administrativo, e a sua regulamentação por 

decreto emanado do chefe do Poder Executivo em nada fere as 

determinações constitucionais. Neste aspecto o referido decreto tem 

validade, dado o conteúdo do artigo acima mencionado. 

Contudo, as mesmas considerações feitas em relação ao art. 47 da 

lei 6.880/80 são aplicáveis ao RDE no tocante à especificação das 

transgressões disciplinares e a previsão das punições de impedimento, 

detenção e prisão propriamente dita, todas elas modalidades de penas 

restritivas ao direito de ir e vir. A diferença é que, no caso do RDE, o que 

ocorre é a inconstitucionalidade dessas disposições, visto ser um diploma 

legal promulgado no ano de 2004, ou seja, já na vigência da atual ordem 

constitucional. Não pode existir a previsão de penas restritivas ao direito de 

locomoção e a especificação das condutas senão por lei, por força do inciso 

LXI do art. 5º da Constituição. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho, o que procurou se demonstrar foi a inserção do 

Regulamento Disciplinar do Exército dentro da ordem jurídica estatuída 

pela Constituição da República de 1988, que implantou no Brasil o Estado 

Democrático de Direito. 

 A análise do referido regulamento deve ter como norteador o fato 

que o mesmo é uma norma limitadora de direito fundamental, pois comina 

penas que restringem a liberdade de locomoção. Sob este viés, a sua 

existência no ordenamento jurídico pátrio exige o acatamento aos ditames 

constitucionais.  
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 O art. 5º, inciso LXI da Constituição impõe a reserva de lei no 

tocante aos crimes militares e às transgressões disciplinares. Tal dedução 

não parte de uma análise gramatical, que se mostra pueril. Quando se tem 

em mente o alcance da proteção à dignidade da pessoa humana e aos 

direitos e garantias fundamentais e as técnicas com que a Constituição 

promove a sua limitação, a extensão da expressão definidos em lei do 

referido inciso tem uma abrangência quase que natural em relação às 

transgressões disciplinares, pois assim o âmbito de proteção aos direitos 

fundamentais, notadamente a liberdade de locomoção no presente caso, é 

ampliado. 

 Essa ampliação solidifica as bases do Estado Democrático de 

Direito, assentando a dignidade da pessoa humana como matriz 

fundamental do ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, as restrições a 

esses direitos seguem necessariamente as imposições e delimitações 

constitucionais, e o seu acatamento somente fortalece a legitimidade do 

poder estatal.  

 Se a norma restritiva não obedece a essas determinações, ela não 

tem fundamento de validade na Constituição, e se assim não ocorre, tal 

norma é um elemento alienígena no ordenamento jurídico, devendo ser 

extirpada. 

 Portanto, o Regulamento Disciplinar do Exército, instituído por 

decreto emanado do chefe do Poder Executivo, não atende aos requisitos 

apresentados, notadamente o princípio da reserva legal, não encontrando 

abrigo na atual ordem jurídica constitucional, no ponto em que restringe 

direito fundamental. 
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CAPÍTULO XXIII 

________________________________________________________________________ 

RESSIGNIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
PELA PERSPECTIVA DO 

PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE  
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RESUMO: O presente trabalho tem por intuito debater a existência ou não 

do princípio jurídico da afetividade frente ao Código Civil de 2002 e a 

Constituição Federal, analisando seu surgimento na doutrina jurídica ainda 

na vigência do Código Civil de 1916. Quanto às vertentes metodológicas de 

pesquisa, o presente estudo seguirá a vertente jurídico-dogmática, 

trabalhando com elementos internos do próprio ordenamento jurídico, sob a 

perspectiva civil-constitucional em face da ressignificação das famílias pela 

perspectiva da afetividade. Neste contexto, importante ressaltar que 

princípio da afetividade não é previsto de forma expressa pelo texto 

constitucional tão pouco pelo Código Civil de 2002. Entretanto, faz-se 

necessário compreender que por meio da irradiação dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e solidariedade, entende-se que a afetividade é 

um princípio implícito. Desta forma, além da constitucionalização dos 

supracitados princípios, outros fatores corroboram para este entendimento: 
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o advento da Constituição da República em 1988 que propiciou a 

despatrimonialização do direito das famílias e consagrou o princípio da 

pluralidade das entidades familiares, se atendo a vigência do novo Código 

Civil. 

PALAVRAS-CHAVES: princípios; direito das famílias, afetividade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal, no qual se verifica a 

incidência de princípios e valores e com as mudanças constantes com o 

advento do Código Civil de 2002 é evidente que o afeto foi colocado como 

elemento principal para a configuração das instituições familiares. Neste 

sentido, o reconhecimento da afetividade é de fundamental importância 

para o direito das famílias, bem como serve de parâmetro para diversas 

configurações familiares, como o casamento e a união estável, por 

exemplo. 

Não obstante, tal princípio também se aplica às relações paterno-

filiais, no qual a afetividade se materializa por intermédio do cumprimento 

da autoridade parental e do dever de cuidado, com base na paternidade 

responsável e no melhor interesse da criança e do sistema de proteção 

integral. 

Desta forma, percebe-se que o Código Civil de 2002, juntamente 

com a sua constitucionalização, quebra com diversos paradigmas, trazendo 

um direito das famílias menos ansiado com questões patrimoniais e com 

enfoque em questões existenciais e de realização dos membros das diversas 

entidades familiares, dando ênfase aos direitos da personalidade e as 

questões que permeiam a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil. 

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo discutir a 

natureza jurídica e os parâmetros de aplicação da afetividade, bem como 

sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, haja vista os 

valores que permeiam a seara jurídica, discutindo ainda a ausência de 
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previsão da afetividade de forma expressa no Código Civil, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e na Constituição Federal. 

 

2. A EVOLUÇÃO DAS FAMÍLIAS PELA PERSPECTIVA DO 

AFETO 

O conceito de família no ordenamento jurídico brasileiro vem 

evoluindo de forma significativa desde a vigência do Código Civil de 1916. 

Por intermédio da codificação civilista de 1916, verifica-se uma estrutura 

social diversa da consagrada atualmente. O supracitado Código refletia os 

valores patriarcais, hierarquizados e patrimonialistas, no qual dispensava 

tratamento diverso aos filhos (FACHIN, 2015, p. 161). 

 Àqueles, cuja concepção se deu fora da entidade matrimonial do 

casamento, possuía tratamento de filhos espúrios ou bastardos, não tendo os 

mesmos direitos que os filhos havidos na constância do casamento, ditos 

legítimos. (RUZYK, 2003, p. 122). Isso se verifica, por exemplo, no que 

tange a sucessão e na ausência de previsão legal para o reconhecimento da 

filiação.  

 Não obstante, verifica-se ainda a promoção da diferenciação ente 

os cônjuges dentro da entidade familiar, tendo em vista que naquela época, 

a natureza jurídica do casamento era contratual, o que demonstra uma 

rigidez de cunho patrimonial, dentro do modelo da grande família (IDEM, 

2003, p. 60-61).  

Neste sentido, tem-se ainda a proibição do divórcio de forma 

totalmente alheia a realidade social, desprezando a liberdade como norma 

jurídica, tendo em vista que relações paralelas, adulterinas ou simultâneas 

sempre ocorreram desde a história primitiva, (ENGELS, 1984, p. 31), 

sendo incoerente e absurda a manutenção de um casamento no qual as 

partes não mais desejam sua manutenção. 

Neste escopo, tal vedação se demonstra como uma tentativa de 

manter a família sacralizada e institucional, sem atenção a afetividade 

engendrada no caráter patrimonialista.  Constata-se que, o patrimônio 
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precedia a pessoa, o que não é mais aceitável na ordem jurídica 

constitucional vigente. (RUZYK, 2003, p. 122). 

Logo, entende-se que neste Código, a igualdade constava 

formalmente no âmbito privado, ressaltando que tal igualdade não se 

demonstrava de forma contundente nas relações de família, tanto no que se 

refere aos filhos, quanto pela análise da posição e função dos cônjuges na 

entidade familiar, não havendo que se falar em igualdade substancial 

(FACHIN, 2015, p. 14-15). 

A despeito, o arranjo social e jurídico à época, desprezava a 

subjetividade dos indivíduos frente às suas relações, afetos, anseios. Fato é, 

que o Código não considerava as demais entidades familiares, que eram 

pautadas no afeto e que eram realidade social, como por exemplo, a união 

estável. 

 Nesta toada, verifica-se que o afeto e a realização pessoal dos 

membros e a busca pelo desenvolvimento da personalidade dos 

componentes da entidade familiar não eram à base da família, mas sim a 

preocupação com as questões de cunho patrimonial, tendo como base o 

patriarcalismo. (LÔBO, 2011, p. 23-24). 

Assim, mesmo sob o a ótica do Código de 1916, a promulgação da 

Constituição Federal da República em 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990 são os marcos legais da evolução do conceito de 

família no ordenamento jurídico. 

Um fenômeno de grande relevância para tanto é a 

constitucionalização do Direito Civil. Este se deu com a releitura dos 

institutos do direito civil sob a ótica constitucional, em que o jurista deve 

interpretar a sistemática civil segundo a Constituição e sua nova 

principiologia, tendo em vista que a força hierárquica da constituição 

promove unidade, sistematicidade e harmonia a todo arcabouço jurídico e 

normativo. (FIÚZA, MARTINS, 2013, p. 28) 

 Com efeito, houve a mudança de paradigma que era vigente 

anteriormente, em que o Direito Civil, por ser mais antigo, influenciava na 
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ordem constitucional. (LÔBO, 1999, p. 100). Desta forma, a 

constitucionalização é a interpretação do ordenamento infraconstitucional à 

luz da Constituição. 

Este fato propiciou uma relativização da dicotomia Público e 

Privado, pois se passou a enxergar os indivíduos como sujeitos de Direito 

com enfoque nas questões existenciais, deixando de lado as questões 

meramente patrimoniais, incidindo no direito civil princípios e valores 

contidos na seara constitucional, também nas relações privadas. Neste 

paradigma, a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas é 

conhecida como eficácia horizontal dos direitos fundamentais. (FIÚZA, 

MARTINS, 2013, p. 28). 

A Repersonalização do Direito Civil é um dos fatores de análise 

para uma interpretação da afetividade enquanto princípio, tendo em vista 

que tal fenômeno elevou a dignidade da pessoa humana como centro de 

todo o ordenamento jurídico. Agora, o direito deve se ater a pessoa e tal 

proteção não deve estar centralizada na proteção do patrimônio, mas sim, 

das relações existenciais. (FACHINI NETO, 2013, p. 26). 

Neste sentido: 

O conteúdo civil das normas constitucionais deve ser 

delimitado em função do caráter material, estando constituído 

por aquelas regulamentações relativas à pessoa, a sua 

dimensão familiar e patrimonial, às relações jurídicas privadas 

gerais. A este critério material, deve ser adicionado outro de 

índole formal, derivado do caráter de norma fundamental que 

tem a Carta Magna, e, por isto, trata-se de normas destinadas a 

fixar as bases mais comuns e abstratas das relações civis. 

(LORENZETTI, 1998, p.253). 

 

Assim, os princípios constitucionais estão estritamente ligados ao 

direito das famílias, não podendo, desta forma, haver dissociação da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da igualdade e da 

afetividade na constituição das entidades familiares, tendo em vista que é 

na família que a pessoa se realiza e se desenvolve. 

 Nesta toada, verifica-se, nitidamente, que o que se busca na 

sociedade hodierna, principalmente nas relações intimas e familiares não é 
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o mesmo que se buscava na vigência do Código Civil de 1916. Os sujeitos 

passam a escolher, com ampla liberdade se desejam ou não constituir 

entidade familiar, a forma de constituição, bem como se desejam 

permanecer unidos, sendo que tais escolhas são baseadas no afeto. 

(SOUZA, 2001, p. 117) 

No que se refere especificamente ao princípio da afetividade, Paulo 

Luiz Netto Lôbo trouxe a ideia do referido princípio antes mesmo da 

vigência do Código Civil de 2002, ou seja, ainda sob a égide do Código 

Civil de 1916, mesmo na vigência de uma codificação de grande caráter 

patrimonial, como já exposto anteriormente. Em 1999, no Congresso 

Brasileiro de Direito de Família, o referido autor elevou a afetividade à 

categoria de princípio: 

 

O princípio da afetividade tem fundamento constitucional; não 

é petição de princípio, nem fato exclusivamente sociológico 

ou psicológico. No que respeita aos filhos, a evolução dos 

valores da civilização ocidental levou à progressiva superação 

dos fatores de discriminação, entre eles. Projetou-se, no 

campo jurídico-constitucional, a afirmação da natureza da 

família como grupo social fundado essencialmente nos laços 

de afetividade. Encontra-se na Constituição Federal brasileira 

três fundamentos essenciais do princípio da afetividade, 

constitutivos dessa aguda evolução social da família, máxime 

durante as últimas décadas do Século XX. (LÔBO, 1999, p. 

01). 

 

Em oportunidade diversa, o referido autor traz que grande parte da 

doutrina e da jurisprudência já vêm compreendendo a afetividade como 

princípio do Direito das Famílias, com enfoque na Constituição: 

 

Demarcando seu conceito, é o princípio que fundamenta o 

direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e 

na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de 

caráter patrimonial ou biológico. Recebeu grande impulso dos 

valores consagrados na Constituição de 1988 e resultou da 

evolução da família brasileira, nas últimas décadas do século 

XX, refletindo-se na doutrina jurídica e na jurisprudência dos 

tribunais. O princípio da afetividade especializa, no âmbito 

familiar, os princípios constitucionais fundamentais da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da solidariedade 

(art. 3º, I), e entrelaça-se com os princípios da convivência 

familiar e da igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos, 

que ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente 
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biológica da família. A evolução da família ‘expressa a 

passagem do fato natural da consanguinidade para o fato 

cultural da afinidade’ (este no sentido de afetividade). (LÔBO, 

2011, p. 70-71). 

 

Desta forma, com a vigência da Constituição Federal de 1988, o 

Código Civil, cujo projeto remonta a década de 1970, teve que se adequar 

aos novos preceitos constitucionais. Desta forma, é possível afirmar, que o 

Código Civil de 2002, mesmo que com diversos avanços em relação ao 

Código de 1916, já nasceu velho. 

Neste escopo, Ricardo Lucas Calderón, preleciona que uma das 

lacunas trazidas pelo legislador do Código de 2002 foi a afetividade. Sabe-

se, por meio de construção doutrinária e jurisprudencial que este princípio 

já era reconhecido ainda sob a antiga codificação. (CALDERÓN, 2011, p. 

199). 

Nesta toada, o legislador foi omisso no que tange ao 

reconhecimento no corpo do novo Código de um princípio que não era tão 

novo assim. Contudo, conforme análise a seguir, tem-se que o legislador 

trouxe a afetividade como requisito de diversas relações familiares, o que 

não existia no Código Civil de 1916. 

É pertinente ainda, ressaltar que os princípios já positivados pela 

seara civilista, como o princípio da igualdade entre os filhos, princípio da 

convivência familiar, estão diretamente ligadas ao afeto. Logo, é evidente a 

existência da afetividade como princípio, mesmo que não jurídico, como 

decorrência do princípio da solidariedade e com escopo na igualdade entre 

os filhos, na adoção e na pluralidade de entidades familiares esteja 

estabelecido taxativamente pelo Código Civil de 2002 ou mesmo pela 

Constituição Federal. 

 
3. NATUREZA JURÍDICA DA AFETIVIDADE 

 

Tem-se na doutrina e jurisprudência, um debate acerca da natureza 

jurídica da afetividade, que se divide em três correntes principais: se seria 
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um valor jurídico ou um princípio, ou mesmo “que a afetividade não deve 

ser valorada juridicamente por se tratar de sentimento, o que seria estranho 

ao direito.” (CALDERÓN, 2011, p. 13). Porém neste estudo, tal instituto 

será abordado como princípio. 

A última corrente, a qual se filia o Professor Gustavo Tepedino, 

dispõe que o afeto não possui valor vinculativo por se tratar de sentimentos: 

 

Nos escombros da desconstituição da família inexistem 

certamente amor e afeto – que, de resto, não se constituem em 

princípios jurídicos e, por isso mesmo, carecem de força 

coercitiva. (TEPEDINO, 2005, p. 4). 

 

Contudo, tal entendimento não parece adequado, tendo em vista que 

a família eudemonista é pautada no afeto e na realização pessoal de seus 

membros, não sendo possível excluir o afeto das relações familiares, pois é 

elemento delas. 

Alguns doutrinadores, que se filiam a primeira corrente doutrinária, 

como Silvana Maria Carbonera (1999, p. 509) entende que não se trata de 

princípio, mas sim de valor jurídico, sem caráter normativo, cuja 

observância não se dá de forma obrigatória, tendo em vista que o afeto, 

para estes doutrinadores, deve ocorrer de forma autêntica, não sendo 

passível de imposição (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2010, p. 50). 

Para esta parte da doutrina não é possível objetivar o afeto tendo em 

vista sua peculiaridade e abstração, não podendo, portanto, o judiciário 

obrigar um pai amar o seu filho, compreendendo que a ausência de 

afetividade não é causa que enseja responsabilização civil por danos 

morais.  

Corroborando, Fábio Ulhoa Coelho preleciona que: 

 

A família, no ponto de chegada dessa história de perdas, 

parece finalmente destinar-se para sua vocação de espaço de 

afetividade. Nessa função, ela representa uma organização 

social insubstituível. Por enquanto. (COELHO, 2011, p. 20). 

 

Contudo, mesmo a parcela doutrinária que não compreende o afeto 

como norma jurídica, dispõe pela necessidade da presença do afeto como 
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orientação às relações familiares, ventilando que o afeto é elemento 

essencial a fim de acarretar visibilidade jurídica às relações familiares, 

estando presente na seara familiarista (CARBONERA, 1999, p. 486). 

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que 

possibilitou a responsabilidade civil parental por abandono afetivo, optou 

pela utilização do vocábulo “cuidado” e qualificou-o como dever jurídico, 

sendo omisso na utilização da palavra afeto. Porém, cabe ressaltar que no 

acordão prolatado realizou- se diferenciação entre amor e cuidado, 

dispondo que “amar é faculdade, cuidar é dever.” (BRASIL, Superior 

Tribunal de Justiça, 2012). 

Assim, verifica-se que os efeitos jurídicos, mesmo considerando o 

carinho – conceito utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, como um 

valor jurídico, são os mesmos, caso o Egrégio Tribunal o considerasse 

como norma jurídica, tendo por base que advogou pela ilicitude do 

descumprimento do dever de cuidado, o que possibilitou a 

responsabilização civil por abandono afetivo. Além disso, pela análise do 

acordão pode-se verificar que a fundamentação realizada encontra respaldo 

nos mesmos textos legislativos a serem aqui tratados. 

Indo de encontro com a doutrina majoritária e com o que decidiu o 

STJ, há doutrina que propõe como solução para o abandono afetivo, a perda 

da autoridade parental, possibilitando também, ao filho maior a alteração 

no Registro de Pessoas Naturais de seu nome.  Para esta corrente, não seria 

possível a responsabilidade civil dos pais por dano afetivo. (SCHETTINI; 

GUZZO; PEDROSA, 2016, p. 43). 

Contudo, verifica-se que tal solução não é a mais adequada. Tudo 

que o pai que abandona seu filho quer, é se vir desobrigado de seus deveres 

parentais, ainda mais se tal desvinculação for homologada pelo poder 

judiciário. Verifica-se que tal medida privilegia a figura que abandonou, 

não repara os danos acarretados e nem é eficaz numa tentativa de 

reestabelecimento dos vínculos paterno-filiais.  
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Pelas razões expostas, haja vista o próprio conceito de família 

compreendido por grande parte da doutrina, pela jurisprudência 

corroborando com as evoluções presentes no direito das famílias, parece 

mais adequado à compreensão do afeto como princípio, intentando a 

análise de todo âmbito constitucional, da doutrina e da legislação que 

reconhecem o afeto como pressuposto das relações familiares hodiernas. 

Acerca do argumento de que afetividade seria apenas um 

sentimento e este não possui valor jurídico algum, Paulo Lôbo, dispõe que 

há diferença entre a afetividade como dever jurídico e enquanto existência 

de sentimento: 

A afetividade, como dever jurídico, não se confunde com a 

existência real do afeto, porquanto pode ser presumida se a 

este faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é 

dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em 

relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre 

eles. O dever jurídico da afetividade entre pais ou filhos 

apenas deixa de haver com o falecimento de um dos sujeitos 

ou se houver perda do poder familiar ou autoridade parental. 

Na relação entre cônjuges ou companheiros, o princípio da 

afetividade incide enquanto houver afetividade real, pois esta 

é pressuposto da convivência. Até mesmo a afetividade real, 

sob o ponto de vista do direito, tem conteúdo conceptual mais 

estrito (o que une duas pessoas com objetivo de constituição 

de família) do que o empregado nas ciências da psique, na 

filosofia, nas ciências sociais, que abrange tanto o que une 

quanto o que desune (amor e ódio, afeição e desafeição, 

sentimentos de aproximação e de rejeição). Na psicopatologia, 

por exemplo, a afetividade é o estado psíquico global com que 

a pessoa se apresenta e vive em relação às outras pessoas e aos 

objetos, compreendendo ‘o estado de ânimo ou humor, os 

sentimentos, as emoções e as paixões e reflete sempre a 

capacidade de experimentar sentimentos e emoções’. 

Evidentemente que essa compreensão abrangente do 

fenômeno é inapreensível pelo direito, que opera selecionando 

os fatos da vida que devem receber a incidência da norma 

jurídica. (LÔBO, 2011, 646-647). 

 

Neste escopo, entende-se que não é relevante ao direito, se o 

indivíduo possui ou não sentimento no que se refere às relações paterno-

filiais, mas mostra-se relevante analisar as ações acarretadas em 

determinadas conjunturas. Neste contexto, é possível averiguar os atos e 

fatos a fim de verificar a incidência ou não do princípio da afetividade, bem 

como se houve ou não sua observância. (CALDERÓN, 2011, p. 246).  
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No que se refere ao afeto constante das relações entre cônjuges e 

companheiros, tal princípio é elemento de tais relações na medida em que, 

quando há o fim das relações afetivas, provavelmente não há mais a 

presença de tal elemento. Contudo, com base na boa-fé que devem ser 

constantes nas relações privadas, subsistem ainda, alguns direitos, tais 

como o dever – nos casos necessários, de prestar alimentos ao cônjuge. 

Neste sentido, a afetividade deve ser compreendida como 

decorrência da dignidade da pessoa humana na seara das famílias. A 

legitimidade estatal deve se ancorar na dignidade da pessoa humana e não 

nas leis no seu escopo formal. Neste sentido, a doutrina preleciona que a 

dignidade da pessoa humana é o fundamento último e o núcleo dos direitos 

fundamentais. (SILVA, 1998, p. 92). 

Sabe-se, que pela luta de diversos setores sociais, hoje é possível a 

adoção de crianças por casais homoafetivos, bem como o registro de tais 

uniões, além da equiparação para fins sucessórios da União Estável com o 

casamento, o que demonstra na seara familiarista, de forma inequívoca, a 

ressignificação da dignidade humana. 

Desta maneira, atualmente, a preocupação é pela tábula de valores 

ou tábula axiológica da constituição, que se baseia na dignidade da pessoa 

humana, na igualdade substancial, liberdade e solidariedade 

social/erradicação da pobreza. Neste sentido, verifica-se que a afetividade é 

uma decorrência inequívoca da dignidade, cabendo à Constituição cumprir 

com seu papel dirigente na concretização dos direitos, (SOUZA, 2011, p. 

115), sendo portanto, a afetividade reflexo dos direitos fundamentais nas 

relações afetivas e paterno-filiais. 

 

4. AFETIVIDADE COMO REQUISITO LEGAL 

Consoante, faz-se necessário expor, no presente trabalho, a presença 

do princípio da afetividade no corpo do Código Civil de 2002, na Lei Maria 

da Penha, Lei 11.340/2006, e na Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014, 

que disciplinou a guarda compartilhada, bem como de sua presença no 
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Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei nº 12.318/2010 – Lei da 

Alienação Parental, a fim de sustentar sua existência como norma jurídica 

vinculante. 

O Código Civil dispõe no artigo 1.511 sobre o casamento, no qual 

este se dá pelo estabelecimento de comunhão plena de vida, com base na 

igualdade de direitos e deveres. Os termos do artigo demonstram a 

existência do afeto, quando dispõe sobre comunhão plena de vida. 

Neste diapasão, Pamplona Filho e Gagliano (2011, p. 116-117) 

dispõem sobre a natureza jurídica do instituto do casamento como sendo 

um contrato especial de Direito das Famílias, em que há uma comunhão de 

afetos a fim de realizar seus projetos, por meio de direitos e deveres 

recíprocos.  

Assim, compreende-se que o legislador infraconstitucional deixou 

evidenciado que o casamento, cuja análise pode ser estendida para as 

demais entidades familiares, que o afeto é a base para que se exista uma 

comunhão plena de vida, conforme os termos do Código Civil. 

Pode-se de igual maneira, inferir a existência do supracitado 

princípio, no artigo 1.593 do Código Civil, que dispõe sobre o parentesco 

de outra origem no qual se entende que este não ocorre apenas de forma 

natural, mas sim, como resultado das relações de afeto, surgindo, portanto, 

a figura do parentesco afetivo. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, já decidiu, dando ênfase ao parentesco 

socioafetivo: 

DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA - GARANTIA 

PREVISTA NO ORDENAMENTO - ART. 1.593 DO 

CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO.1.593 CÓDIGO CIVIL- Não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido de reconhecimento de 

filiação socioafetiva, posto que esta pretensão encontra 

respaldo no art. 1.593 do CC/02 que prevê que o parentesco 

não se funda apenas no critério da consanguinidade, mas 

também no de outra origem, dentre os quais, conforme 

entendimento jurisprudencial e doutrinário, se inclui a 

parentalidade socioafetiva.(MINAS GERAIS, Tribunal de 

Justiça, 2009). 
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Rodrigo da Cunha Pereira preleciona ainda, corroborando com a 

ideia da afetividade como princípio, e que este possui grande incidência na 

paternidade socioafetiva, sendo uma consequência evidente e de grande 

importante no que tange o Princípio da Afetividade, na seara da filiação. 

Além disso, ressalta-se que o cumprimento do papel parental se demonstra 

de fato, não por critérios biológicos, mas pelo cumprimento da autoridade 

parental, pelo cuidado em relação aos filhos.  (PEREIRA, 2004, p. 130). 

No Capítulo XI que diz respeito à Proteção da Pessoa dos Filhos, o 

legislador ao tratar da guarda, atribuiu expressamente, em seu artigo 1.583, 

1.584 e 1.585 como requisito o afeto, demonstrando sua relevância no que 

tange à criança e ao adolescente. Assim, percebe-se que em diversas 

passagens o legislador elegeu a afetividade como requisito das relações 

familiares, não sendo, portanto, esquecida, mas sim, sendo recorrente no 

corpo da Lei e tendo sua importância ressaltada. 

Cabe ainda ressaltar a importância da Lei Maria da Penha como 

forma de corroborar para a existência do supracitado Princípio. No artigo 

5º, II e III, o legislador traz como   requisito para os efeitos da Lei, que a 

mulher esteja unida por laços naturais, por afinidade, por vontade expressa 

ou em qualquer relação íntima de afeto.  

Logo, é evidente que a configuração de família expressa na Lei Nº 

11.340, de 07 de agosto de 2006, tem como base o afeto e não qualquer 

formalismo imposto pelo Estado no que se refere a regulamentação da vida 

íntima, não expondo, portanto, que estas ações devem ocorrer no curso do 

casamento ou da união estável, mas sim, no escopo de qualquer relação de 

afeto. 

Faz-se necessário ainda, destacar a importância trazida pelo 

legislador na Lei nº 12.010/2009 - Nova Lei da Adoção, do afeto para 

estipulação da família extensa ou substituta do adotando nos artigos 25 e 

28, colocando em evidência a afetividade como um dos critérios de decisão 

para a escolha, levando sempre em consideração o Melhor Interesse da 

Criança. 
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No que tange a Lei nº 12.318/2010 – Lei da Alienação Parental, o 

legislador trouxe também de forma expressa o afeto como marco para a 

definição de condutas que prejudiquem as relações afetivas, dando destaque 

não apenas as relações parentais. 

Neste âmbito, faz-se necessário a análise do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que claramente adota a afetividade como requisito para 

estipulação de família ao adotando em várias referências presentes no corpo 

do texto: artigo 28, §3º; artigo 42, §4º; artigo 50, II e III e artigo 92. 

Traz também, o conceito de família exposto pelo referido Estatuto, 

no artigo 25, parágrafo único, a afetividade com requisito da constituição 

de família. A doutrina, corroborando com o exposto, acrescenta que: 

 

Ainda com base na afetividade, sem pretendermos, claro, 

esgotar o seu âmbito de aplicação, podemos citar as normas 

protetivas da criança e do adolescente, que, em inúmeras 

passagens, toma por base o afeto como vetor de orientação 

comportamental dos pais ou representantes. (PAMPLONA 

FILHO, GAGLIANO, 2011, p.90). 

 

Nesta toada, em 2017, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou 

o provimento nº 63, destinado ao reconhecimento voluntário da paternidade 

socioafetiva, que foi alterado recentemente pelo provimento nº 83, no qual 

se permite o que o reconhecimento seja realizado nos Cartórios de Registro 

das Pessoas Naturais. Em sua exposição de motivos, o provimento trouxe 

expressamente menção ao princípio da afetividade ao lado do princípio da 

dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos para o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva. 

Dispõe ainda, o supracitado provimento, que a edição se deu 

considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade 

socioafetiva, contemplando o princípio da afetividade, o que demonstra o 

reconhecimento do princípio, além de ser evolução na seara do direito das 

famílias.  

Como se sabe, a prova da filiação é feita por meio do registro. Com 

efeito, tal provimento autorizou o registro na certidão de nascimento de 
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diversos vínculos de filiação, a serem exercidos de forma concomitante, no 

qual se decorrem todos os direitos inerentes a parentalidade, tais como a 

obrigação de prestar alimentos, bem como aos demais deveres e direitos 

que decorrem da autoridade parental, no que se refere aos filhos menores.  

Desta maneira, além dos marcos históricos à instituição do novo 

Direito das Famílias e da realização de uma análise legislativa, corroboram 

para este posicionamento o entendimento doutrinário, que se pode inferir 

com a análise realizada pela Professora Maria Berenice Dias: 

 

O novo modelo da família funda-se sobre os pilares da 

repersonalização, da afetividade, da pluralidade e do 

eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica ao 

direito das famílias. Agora a tônica reside no indivíduo, e não 

mais nos bens ou coisas que guarnecem a relação familiar. A 

família instituição foi substituída pela família instrumento, ou 

seja, ela existe e contribui tanto para o desenvolvimento da 

personalidade de seus integrantes como para o crescimento e 

formação da própria sociedade, justificando, com isso, a sua 

proteção pelo Estado. (DIAS, 2015, p.133). 

 

Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze também advogam a mesma 

ideia exposta e corroboram com o entendimento da afetividade como 

princípio jurídico norteador do direito de família: 

 

O próprio conceito de família, elemento- chave de nossa 

investigação científica deriva - e encontra a sua raiz ôntica _ 

da própria afetividade. Vale dizer, a comunidade de existência 

formada pelos membros de uma família é moldada pelo liame 

socioafetivo que os vincula sem aniquilar as suas 

individualidades. (PAMPLONA FILHO, GAGLIANO, 2011, 

p.88). 

 

Logo, pode-se inferir que para a existência da família, a base para 

tal é o afeto, com ênfase na solidariedade e no amor comum, estando, 

portanto, a afetividade intimamente atrelada ao próprio conceito de família.  

Desta forma, é possível verificar que a existência do princípio da 

afetividade encontra respaldo em grande parte da doutrina, nas 

fundamentações jurisprudenciais, além de estar presente, em vários 

exemplos legislativos, como em requisitos de reconhecimento de relações 
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familiares, como critério para estipular a colocação de crianças e 

adolescentes em famílias substitutas, entre outros. 

Tais parâmetros podem ser utilizados para delimitar a falta de 

objetividade, argumentada por alguns doutrinadores, pois a ausência de 

objetividade não é exclusiva apenas da afetividade, mas de vários 

princípios, podendo ser minimizada com as contribuições jurisprudenciais e 

doutrinárias. (CALDERÓN, 2011, p. 237). 

Neste âmbito, o mesmo autor, dispõe que a utilização do termo 

afetividade é similar a outros já utilizados pela doutrina e jurisprudência: “a 

amor, afeição, paixão, carinho afeto, affectio, ‘paternidade/verdade 

sociológica’, socioafetividade, ‘parentesco social’” e que a utilização de 

uma palavra padronizada poderia facilitar a compreensão a respeito da 

temática bem como propiciar uma construção conceitual mais apropriado. 

(IDEM, 2011, p.239). 

Assim, tem-se embora o Código Civil não tenha positivado o 

princípio da afetividade, este produz inúmeros efeitos na sistemática civil, 

pois conforme já exposto anteriormente, antes da vigência do Código Civil 

de 2002, a afetividade já se se encontrava presente na doutrina e 

jurisprudência. 

Além disso, cabe ainda ressaltar que o princípio da afetividade está 

presente na formação das entidades familiariares, na parentalidade 

socioafetiva, na indenização por abandono afetivo, sendo fundamento de 

diversas decisões, tendo, portanto, importantes efeitos na seara familiarista. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a análise realizada durante este estudo, concluiu-se 

por meio da análise das disposições normativas, bem como em decorrência 

dos preceitos e valores emanados do texto constitucional e os paradigmas 

estabelecidos pelo Código Civil no escopo do direito das famílias, que a 
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afetividade deve ser considerada um princípio jurídico que permeia todas as 

relações familiaristicas.  

Não obstante, tal entendimento, ainda que polêmico, tanto em sede 

doutrinária, quanto jurisprudencial, é decorrência direta e inequívoca da 

dignidade da pessoa humana, bem como decorre das modificações na 

sistemática do direito das famílias, propiciadas pela a despatrimonização do 

direito civil. Não obstante, sua constitucionalização também foi 

fundamental para a formação deste entendimento. 

Além disso, cabe ainda ressaltar que o Código Civil de 2002, 

mesmo omisso no que tange a temática de forma expressa, trouxe o afeto 

como requisito das relações familiares, sendo compreendida como base 

destas. De forma a corroborar, as legislações mais recentes se mostraram 

em melhor consonância com o entendimento hodierno. 

Assim, o presente trabalho conclui que a afetividade deve gozar do 

status de norma jurídica frente a ressignificação do conceito de famílias, 

frente os valores consagrados pela sociedade hodierna, trazendo o afeto 

como vetor de orientação das entidades familiares, com escopo na 

dignidade da pessoa humana, na solidariedade, nos direitos fundamentais, 

na igualdade e na boa-fé das relações privadas. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. 

Direito Civil: Famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1159242 / SP 

2009/0193701-9. Terceira Turma. Relator: Min. Nancy ANDRIGHI. Data 

do Julgamento: 24/04/2012. Data da Publicação: DJe 10/05/2012. 

Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1159242&b=A

COR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=5>. Acesso em 15 de janeiro de 

2017. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. O percurso construtivo do Princípio da 

Afetividade no Direito de família brasileiro contemporâneo: Contexto e 



- 653 - |   Direito em Perspectivas 

 

efeitos. 15 de dezembro de 2011. 288 folhas. Tese. Universidade Federal do 

Paraná. Curitiba, 15 de dezembro de 2011. 

CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de 

família. In. FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do direito 

civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 273-313. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: família, sucessões. 4. ed., 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva 2011. v. 5. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. 

ENGELS, Frederich. A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado. 9ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das 

Famílias. 2. ed., rev. amp. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

FACHIN, Luiz Edson. Direito Civil: sentidos, transformações e fim. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2015. 

FIÚZA, César Augusto de Castro; MARTINS, Thiago Penido. Igualdade e 

Relações Familiares: uma análise crítica da Responsabilidade Civil por 

abandono afetivo. In: In SÁ, Maria de Fátima Freire de; MOUREIRA, 

Diogo Luna; ALMEIDA, Renata Barbosa. (Coord.) Direito Privado: 

Revisitações. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília a. 36 n. 141 p. 99/109. jan./mar. 1999. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4. ed.– São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 2, 1999, Belo 

Horizonte; PEREIRA, Rodrigo Cunha. A família na travessia do milênio: 

anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

IBDFAM: Liv. Del Rey, 2000. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1998. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Acordão da Apelação Cível nºApelação Cível 1.0024.04.501076-6/001. 

Rel. Des. Unias Silva. Belo Horizonte. Julgado em 24/06/2008. Publicado 

no DJ de 12/07/2008. Disponível em 

<http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10

024045010766001>. Acesso em 12 de novembro de 2016. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso 

de Direito Civil -Direito de Família: As Famílias em Perspectiva 

Constitucional. - Volume VI. São Paulo. Saraiva. 2011. 



- 654 - |   Direito em Perspectivas 

 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais e norteadores 

para a Organização jurídica da Família. 2004. 157f. Tese (doutorado em 

direito) - Universidade Federal Do Paraná – UFPR. Curitiba, 2004. 

OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Refletindo o Afeto nas Relações de 

Família. In:ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JR., Marcos; 

OLIVEIRA, Catarina Almeida de (Coords.). Famílias no direito 

contemporâneo. Recife: Podivm, 2010. 

RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: Da Unidade 

Codificada À Pluralidade Constitucional. 2003. 197f. Tese (doutorado em 

direito) - Universidade Federal Do Paraná – UFPR. Curitiba, 2003. 

SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor 

supremo da Democracia. Revista de Direito Administrativo. Rio de 

Janeiro, 212: 89-94, abr./jun. 1998 

SOUZA, Thiago Serrano Pinheiro de. O direito ao afeto como direito da 

personalidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

do Paraná - UFPR, Curitiba, n.54. p. 109-125, 2011. 

SCHETTINI, Beatriz; GUZZO, Fabiano César Rebuzzi; PEDROSA, Júnia 

Auxiliadora. A ausência de afeto como fator de desconstituição da 

relação parental.  In SÁ, Maria de Fátima Freire de; NOGUEIRA, Roberto 

Henrique Pôrto; SCHETTINI, Beatriz; (Coords). Novos Direitos Privados. 

Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016. 

TEPEDINO, Gustavo. Bases Teóricas Para o Novo Direito de Família. 

Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, Padma, v. 23, jul./set. 

2005. 


