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PREFÁCIO 
________________________________________________________________________ 

 
 

O Livro Direito em Perspectivas – volume III 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 

________________________________________________________________________ 

ELEMENTOS HISTÓRIOS 
FORMADORES DO 

NEOCONSTITUCIONALISMO E O 
SEU IMPACTO NA CRIAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DO DIREITO.  

 
 

 

 

 

Débora Caldeira Monteiro de lima1 

Gualter de Souza Andrade Júnior2 

 

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 

 
1 Mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas (2016). Pós-graduada em 

Direito Público pela Universidade Anhanguera-UNIDERP (2011). Graduada em Direito 

pela Universidade FUMEC (2009). Professora do curso Preparar e advogada. Disponível 

em: http://lattes.cnpq.br/4578346292273338. Email: deboracmlima37@gmail.com. 

Telefone: (31) 99520-26-59. Endereço: Rua Engenheiro Alberto Pontes, n.489, apto 704, 

Bairro Buritis. Cep: 30.492-020, Belo Horizonte-MG.   

2 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. 

http://lattes.cnpq.br/4578346292273338
mailto:deboracmlima37@gmail.com
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Direito. Demonstrar-se-á que o neoconstitucionalismo, inserido na 

dimensão pós-positivista, veio à tona a partir da promulgação da 

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, 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 se mostra 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 
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antecederam o Direito da atualidade. Compreender o Direito de forma 

racional requer que o intérprete capte elementos políticos e sociais 

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.  
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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 

afirmação de lideranças e costumes próprios de cada região3”. 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.4”. 

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”5. Porém, somente no séc. XVIII nasceu à 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 

 
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao 

século XXI.  São Paulo: Saraiva, 2010. p. 45. 

4 DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao 

século XXI.  São Paulo: Saraiva, 2010. p. 45. 

5 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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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.  

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 

sociedade6. 

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 naturais7. 

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)8.  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 

 
6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 12. 

7 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São 

Paulo: Brasiliense, 2000. p. 12. 

8  Ibidem, p. 18. 
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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 

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 indevida9.  

 

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”10, 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 

 
9 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. 

10 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 12. 
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particulares, com poderes e funções limitadas, enquanto a democracia 

ainda se fundamenta na ideia de distribuição de poder 11.  

A Constituição liberal não agregava quaisquer princípios 

constitucionais majoritários. O princípio da legalidade constituía o critério 

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 

legislativo12.  

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”13. 

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, 

 
11 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 

São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 08. 

12 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.  

13 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 09. 
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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”14; as reformas 

legislativas não levavam em consideração as “preocupações reais da 

maioria da população”15. 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 sociedades16.  

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, 

 
14 Ibidem, p. 10. 

15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 10. 

16 Idem. 
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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 judicial17. 

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 direito18. 

 

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 agravada 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 

 
17 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca de efetivação, 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 63. 

18 Idem. 
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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 

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 191919, 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 Vilela20, todo ato jurídico 

normativo contrário ao princípio da legalidade soviética seria nulo de pleno 

 
19 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. 

20 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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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 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 
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casos em que são exercidos em contradição com sua função sócio-

econômica” como explana Vilela21, porque enquanto a função social do 

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 dessas ser 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 

 
21 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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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 

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-los22.  

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 explanado23. 

O positivismo jurídico deve ser compreendido como uma forma 

de dogmatismo24. 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 

 
22 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 11. 

23 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica a história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 58. 

24 Idem. 
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de que todo o direito encerrava-se na lei”25, de modo que supervalorizava a 

importância do texto da legislação e ignorava o conhecimento. 

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 legislador26. 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”27, isto é, “o 

positivismo agregava uma confiança na capacidade de conhecer, na 

capacidade de fazer ciência de fato pura”28.  

Pode-se afirmar que uma das principais características do 

positivismo é a crença de que a realidade é dotada de exterioridade29, ou 

seja, “o objeto existe independentemente do sujeito”30, não obstante a 

esteira filosófica do Estado Liberal de Direito ser a Filosofia da 

Consciência, como leciona Andrade Júnior31. 

 
25 DA SILVA, Ovídio A. Baptista. Processo e Ideologia: O paradigma racionalista. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. p. 271. 

26 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes Judiciais: Análise Crítica dos Métodos 

Empregados no Brasil para a Solução de Demandas de Massa. Curitiba: Juruá, 2014. p28.  

27 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 40. 

28 Idem. 

29 Ibidem, p. 44. 

30 Idem.  

31 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
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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 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 objeto32. 

 

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”33. 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”34. Note-se que, para o 

positivismo, o conhecimento deveria apenas refletir as características do 

objeto, sem aferir qualquer subjetividade35, o que é impossível 

hermeneuticamente, à luza da Teoria da Razão Prática-Comunicativa36 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 kantiano37 38que propiciou o giro copernicano 

da Filosofia da Conciência, do Sujeito.  

 
32 Ibidem, p. 45. 

33 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. 

34 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 46. 

35 Idem. 

36 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. 

37 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução com introdução e notas de 

Valério Rohden baseada na edição de 1788. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

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 conhecimento39. A tarefa do juiz de 

Direito seria apenas observar, isto é, o juiz desenvolvia uma tarefa 

mecânica, passiva, diante do texto da norma40. 

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”41, 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”42. 

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. 

 
38 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. 

39 Idem. 

40 Idem. 

41 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. 

42 Ibidem, p. 35. 

http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/Silver%20Stream%20/Pages/pg_ConsItem.html
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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 fenômenos de forma objetiva, neutra, livre de juízos de valores 

ou ideologias, de noções prévias e preconceitos”43. 

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 lado44.  

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”45.  

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, 

 
43  FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 45. 

44 Ibidem, p. 46. 

45 Idem. 
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científicas e tecnológicas, representando, assim, “o século que acreditou no 

homem de modo incondicionado”46. É por essa razão que Fonseca ressalta 

que “o positivismo não poderia nascer em outra época que não o século 

XIX”47. 

No final da década de 1970, o Estado-Providência, assim 

denominado por Boa Ventura de Souza Santos, Marques e Pedrozo48, 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 hegemônica49. 

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”50.  

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 cidadãos51.  

Acreditava-se que o País precisava de uma maior participação dos 

cidadãos na vida política, para reparar as deficiências instaladas naquele 

período. Dessarte reconheceu-se que a democracia era a ideologia 

fundamental para dar continuidade ao desenvolvimento dos direitos 

 
46 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 40. 

47 Idem. 

48 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. 

49 JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 152. 

50 Ibidem, p. 153. 

51 Idem. 
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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 

futuro52. 

Com efeito, o constitucionalismo democrático derrotou “diversos 

projetos alternativos e autoritários que com ele concorreram”53, dando 

origem a uma nova ideologia que concebeu a existência de um Estado de 

Direito limitado e protetor dos direitos fundamentais. 

Logo na década de 70 do séc. XX, nasce o Estado de Direito 

Democrático.54 

 

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 Constitucional55. Surgiu, assim, o neoconstitucionalismo, ideologia 

que abriu “caminho para um constitucionalismo principiológico e voltado 

para a concretização dos direitos fundamentais”56. 

 
52 JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo.  2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 153-154. 

53 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. 

54 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. 

55 Ibidem, p. 53. 

56 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 país57.  

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”58.  

Cabe aqui destacar que o termo democracia “traduz a ideia de 

soberania popular, governo do povo, vontade da maioria”59, de tal sorte que 

o Estado Democrático se constitui em “um modo de organização social 

fundado na cooperação de pessoas livres”60. 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”61.  

 
57 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. 

58JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo.  2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 108. 

59 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. 

60 Idem. 

61 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”62.  

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”63. 

O Estado de Direito Democrático é a superação dialética-

dialógica, prática-comunicativa, do Estado Liberal e do Estado Social, 

como leciona Andrade Júnior.64 

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 

 
62 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. 

63 Ibidem, p. 108 

64 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”65 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”66. 

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”67.  

Dignidade Humana significa dever proativo do sujeito de 

promover o respeito a si e a todos conforme o dever fundamental de 

 
65 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. 

66 Idem. 

67 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 

Júnior68, o segundo autor deste artigo. 

Andrade Júnior69 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 

 
68 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. 

69 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. 

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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inter-referenciada pela igualdade e liberdade como já dito e 

reiterado. 

[...] 

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 Filosifa da 
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Consciência, e a atitude dele como a de todos os outros partipantes do 

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 outros70. 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 destes71.  

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 Brasil72. 

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 Contemporâneo73. 

 
70 Idem. 

71 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. 

72 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.  

73 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 

geral74.  

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”75. 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 Alemanha76.   

 
74 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. 

75 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 

76 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 substantivas, 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 jurídico77.  

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”78. 

Esse período foi marcado pela perspectiva pós-positivista, a qual 

passou a influenciar a formação de uma nova interpretação 

constitucional79. 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 

 
77ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes Judiciais: Análise Crítica dos Métodos 

Empregados no Brasil para a Solução de Demandas de Massa. Curitiba: Juruá, 2014, p. 

38.  

78 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Tradução Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p.33. 

79 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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concepções entranhados na sociedade), para que o Direito possa 

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 comunidade80.  

Após o advento da democratização e inauguração do 

neoconstitucionalismo, a Constituição se deslocou para o centro do sistema 

jurídico, dando origem a outra 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 consagrados81.  

 

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 Direito82.  

Barroso lembra que o fenômeno constitucionalização, embora 

recente no Brasil, foi e ainda é intenso, uma vez que a força normativa da 

 
80 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. 

81 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. 

82 Ibidem, p. 32. 
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Constituição tomou conta da “paisagem jurídica do país”83e do “discurso 

dos operadores do Direito”84. 

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”85. 

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. 

 
83 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. 

84 Idem. 

85 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”86. Assim, cabe enfatizar novamente que “o 

grande protagonista das teorias do neoconstitucionalismo é o juiz”87. 

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 creem88. 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)”89. 

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.”90, 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 

 
86 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Tradução de Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 21.  

87 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. 

88 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 

2012. p. 65. 

89 Ibidem, p. 162. 

90 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 Júnior91, 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 

 
91 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. 

Müller92 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 Júnior93. 

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. 

 
92 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.  

93 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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A cidadania plena, então, apresenta-se quando se experimenta a 

cidadania formal e material. Isso é o que se aduz de Andrade Júnior94. 

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 

 
94 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 tenha 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 chamada 

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 à 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 
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que antecederam a sua formação, já que o nascimento de novos direitos, 

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, 
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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 II 
________________________________________________________________________ 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E 
DIREITO: considerações 

preliminares sobre o uso de 
sistemas inteligentes aplicados à 

construção da decisão judicial. 

 

 

Júlio César da Costa Silva95 

Aline Nunes Viana96 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

As Tecnologias da Informação evoluem rapidamente, algoritmos já 

vêm sendo utilizados na tomada de decisão por décadas. Contudo, em 

regra, essas tecnologias sempre possibilitaram a automatização de 

processos, tornando, o que quer que seja mais produtivo. 

Entretanto, até então, esses processos, mesmo que automatizados 

por algum sistema informatizado, eram sempre supervisionados ou 

controlados por operadores humanos. Hoje, com a rápida evolução dessas 

 
95 Mestre em Educação pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Bacharel em Sistemas de Informação pela PUC Minas. Graduando em Direito pela PUC 

Minas. 

96 Professora e Coordenadora de Extensão da PUC Minas Serro. Doutoranda em Educação 

pela PUC Minas. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Bacharel 

em Direito pela Puc Minas. 
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tecnologias, avançou-se para um cenário onde o operador humano já não é 

mais indispensável como outrora (ELIAS, 2017). 

Este cenário desencadeou discussões em relação aos riscos e 

oportunidades que esse nível de automatização tem e pode alcançar, 

levando estudiosos a procurarem compreender esse fenômeno e, como 

pode impactar os mais diversos segmentos da sociedade. 

Neste contexto, o comitê de Ciência e Tecnologia da Inglaterra 

abriu um procedimento investigatório, para obter informações acerca da 

situação atual, perigos e possibilidades relacionados aos avanços das 

tecnologias da informação (House of Commons, 2018). Algorithms in 

decision making ou na tradução livre ”Algoritmos na tomada de decisão” 

foi o nome dado ao relatório, de caráter instrucional, que tem em sua pauta 

de estudo, temas como algoritmos, Inteligência Artificial(IA), Machine 

Learning e Big Data. 

O professor Elias (2017) comentou o estudo encomendado pelo 

parlamento inglês destacando alguns pontos deste. Relata que o propósito 

da investigação foi o de buscar compreender os efeitos ou o impacto que 

essas novas tecnologias podem produzir na vida das pessoas, haja vista o 

crescente uso de algoritmos nas tomadas de decisões públicas e privadas.  A 

preocupação do parlamento Inglês, em muito se deve à chamada 

Inteligência Artificial (IA). A Inteligência Artificial (IA) é um ramo da 

Ciência da Computação que busca a criação de agentes inteligentes, isto é, 

sistemas que possuem características procedimentais e também a 

capacidade de avançar para além dos processos pré-estabelecidos pelo 

desenvolvedor, sendo, portanto, capaz de aprender e se adaptar sendo aptos 

a tomar suas próprias decisões (LUSTOSA, 2010). 

Muito embora pareça algo novo, a IA já produziu muitos frutos 

conhecidos ao longo da história. Pode-se citar, como exemplo, a Bomba 

Eletromecânica97, de Turing (1950), criada durante a 2ª Guerra Mundial, 

 
97 Bomba Eletromecânica de, também chamada de ”Bombe” é o equipamento 

eletromecânico utilizado pelos criptologistas britânicos para decodificação das mensagens 

codificadas pela ”Enigma”. 



- 54 - |   Direito em Perspectivas 

 

com o propósito de decifrar o código da Enigma98, usada pelo exército 

Alemão em suas comunicações. 

Na contemporaneidade, a IA vem mudando a sociedade de forma 

rápida, sendo já largamente utilizada no controle de NPC99 em Video 

Games, na sugestão de filmes e músicas em sistemas de Streaming como 

Netflix e Spotify, seleção de produtos de acordo com o perfil do 

consumidor no E-commerce e várias outras formas que nos são comuns no 

dia a dia. 

Entretanto, a IA não se ocupa apenas em trazer soluções mais 

práticas e de entretenimento ao cotidiano das pessoas, sua amplitude de 

aplicações é verificada no seu emprego para solucionar problemas da 

Saúde/Medicina (FERNANDES et al., 2004), da Educação (SILVA et al., 

2018), do Mercado Financeiro (DANDOLINI et al., 1997), do Direito 

(MAGALHÃES, 2010; COELHO et al., 2018) e demais áreas do 

conhecimento. 

Norvig e Russell (2014) descrevem que a IA sistematiza e 

automatiza tarefas intelectuais, dessa forma, é iminentemente relevante 

para qualquer esfera da praxe intelectual humana, podendo ser tratada 

como um campo universal. Muito embora tenha esse caráter universal, a IA 

tem sido mais utilizado na solução de problemas típicos das Ciências 

Exatas, os quais, em geral, trabalham com dados quantitativos, numéricos, 

exatos e/ou quantificáveis.  

Contudo, quando se fala em usar a IA no Direito, dada sua 

complexidade e subjetividade, várias dúvidas surgem acerca de sua 

possibilidade e/ou viabilidade. Dessa forma, procurar-se-á compreender a 

Inteligência Artificial e sua aplicação no Direito, buscando entender como 

ela pode contribuir para melhoria da estrutura que sustenta o Direito no 

 
98 Enigma é máquina eletromecânica de criptografia com rotores, utilizada para 

criptografar e descriptografar códigos. Foi adaptada pelas forças militares alemãs em 

1930. 

99 Do inglês: non-player character ou personagem não jogável. 
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Brasil. Parte-se do cenário em que o sistema Judiciário brasileiro, segundo 

estatísticas oficiais do CNJ (2018), padece de uma morosidade e falta de 

efetividade muito grande no desenrolar dos processos que lhe são 

submetidos. O acesso à justiça como garantia constitucional foi uma 

grande vitória do povo brasileiro, mas estima-se que há cerca de 100 

milhões de processos aguardando para serem concluídos (FERNANDES; 

COSTA; CARVALHO, 2017). 

Logo, acessar a Justiça é uma prioridade, mas ter concluído o 

procedimento que foi submetido não é tão rápido. A grande demanda de 

procedimentos submetidos à Justiça gera morosidade e estoque de 

processos. O tempo médio de tramitação de um procedimento da 1ª fase até 

a execução ultrapassa 10 anos segundo dados do CNJ (2018). 

Não obstante a dificuldade em obter celeridade nos processos, 

existe ainda uma grande quantidade de recursos possíveis e, não poucas 

vezes, protelatórios. Muitos desses recursos são interpostos em função da 

grande divergência entre os julgados de casos semelhantes, marcada pela 

subjetividade dos seus julgadores. Casos semelhantes ou iguais possuem 

resultados diferentes após a sentença (LENNON; RODRIGUES, 2016). 

Frente ao exposto, formula-se a hipótese de que o emprego de 

sistemas inteligentes baseados na aquisição e manipulação de 

conhecimento jurídico tornariam as atividades do judiciário, em especial a 

etapa de julgamento em casos de baixa complexidade, mais eficientes, 

propiciando uma abordagem mais imparcial, descongestionando o 

Judiciário, permitindo aos magistrados concentrar seus esforços em casos 

de maior complexidade, focando-se mais na busca pela qualidade dos 

julgados que na quantidade. 

Essa perspectiva se justifica a partir dos números do Judiciário 

brasileiro. Segundo o CNJ (2018) no ano de 2017 o Judiciário Brasileiro 

recebeu 29.112.007 (vinte e nove milhões, cento e doze mil e sete) de 

novos casos, sendo que pendentes já havia 80.094.227 (oitenta milhões, 

noventa quatro mil, duzentos e vinte e sete) de casos. São mais de 



- 56 - |   Direito em Perspectivas 

 

100.000.000 (cem milhões) de processos em andamento no Brasil. Tudo 

isso a uma Despesa Total anual de R$ 90.846.325.160 (noventa bilhões, 

oitocentos e quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e cinto mil e cento e 

sessenta reais). 

A Teoria das Filas assume que uma fila irá se formar sempre que a 

procura por um determinado serviço for maior que a capacidade do sistema 

de prover este serviço(ALMEIDA; CRUZ, 2015). A vazão de julgamentos 

é menor que a quantidade de procedimentos que aportam a cada ano no 

referido órgão, demonstrando a ausência de capacidade de suportar tal 

demanda, assim, se faz necessário aumentar a capacidade do Judiciário de 

forma a permitir um ganho na produtividade acerca do atendimento e logo, 

a vazão da demanda. 

Dessa forma, importa que seja empregada uma solução que 

contribua para a otimização dos procedimentos levados ao Judiciário, onde, 

de acordo com Mendes (1997), o gargalo no andamento processual se 

encontra nos atos de competência do magistrado. Assim sendo, propostas 

que visam automatizar procedimentos e atividades dos juízes poderão 

promover um aumento da capacidade produtiva a um custo reduzido. 

Mais produtividade, menor custo, possibilidade de proporcionar um 

maior nível de padronização das decisões em casos semelhantes ou iguais, 

reduzir as divergências em julgados que versam sobre circunstancias e/ou 

variáveis semelhantes e, inclusive, diminuir a quantidade de recursos 

impetrados. 

Destarte o alegado, objetiva-se avaliar, por meio da pesquisa 

bibliográfica a viabilidade e possibilidade de uso da Inteligência Artificial 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão dos magistrados, de forma 

a buscar a promoção da celeridade processual no que é possível, reduzindo 

a participação humana nas tarefas que couber por meio de um sistema 

inteligente. 

 

CONCEITOS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 
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Inicia-se com uma abordagem superficial dos conceitos e 

tecnologias que subsidiam essa pesquisa. Partindo-se dos conceitos de 

Internet das Coisas(IoT) e Big Data, avançando para a Inteligência 

Artificial(IA), onde serão tratados os conceitos de Algoritmos, 

Aprendizagem de Máquina, Algoritmos Genéticos e Sistemas 

Especialistas. 

Importa discorrer sobre esses conceitos, pois são eles que 

oportunizam a possibilidade de ser utilizar um método automatizado. Não 

haveria que se falar em IA sem algoritmos capazes de ”aprender”, e essa 

oportunidade de aprendizado se maximiza com a existência de uma base de 

dados consistente e robusta, como a que vem sendo gerada graças ao 

advento da IoT e do Big Data. 

 

INTERNET DAS COISAS (IOT) E BIG DATA 

 

A Internet das Coisas ou Internet of Things(IoT) é um conceito que 

busca abarcar a ideia de que, cada vez mais, são conectados à Internet 

dispositivos e ou serviços que não são operados por pessoas. A IoT, nesse 

contexto, é um grande gerador, captador e consumidor de dados dos mais 

diversos meios, sejam páginas na web, redes sociais, jurisprudência, dados 

compartilhados a partir de smartphones e diversos outros gadgets que 

formam uma grande massa de dados(big data).  

Logo, a crescente movimentação de dados na Internet por pessoas e 

dispositivos, produzindo e consumindo as mais diversas informações, tem 

produzido um gigantesco volume de dados a cada segundo. 

No âmbito do ambiente jurídico, as bases de dados dos Tribunais, 

armazenam uma quantidade gigantesca de decisões prolatadas ao longo dos 

anos. Volume este que tende a aumentar com o advento do processo 

totalmente eletrônico. A quantidade de processos que tiveram decisões 

prolatadas no Judiciário Estadual no ano de 2017, segundo dados do CNJ 
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(2018), foi de 22.509.456 milhões de processos. Essa cifra anualmente gera 

uma base de dados de decisões muito grande. 

A todo esse montante de dados e informações produzidas, 

armazenadas e que trafegam na Internet é que recebe o nome de Big Data. 

É um conceito que abrange não só os dados, mas a análise, recuperação e 

processamento de grandes quantidades de dados de origens e formatos 

variados. 

Dessa forma, Big Data inclui a geração de conhecimento, 

sustentado pela IA, sendo hábil com dados estruturados, semiestruturados e 

não estruturados. Capaz de realizar predições e descobertas em grande 

escala com foco na extração do conhecimento de grandes volumes de 

dados com origem e formatos variados (TAURION, 2013). Logo, a IA é 

indispensável para a análise e recuperação da informação em grandes bases 

de dados, motivo pelo qual se trata dela a seguir. 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 

 

A IA procura estudar e compreender o fenômeno da inteligência, 

em busca de desenvolver ferramentas para melhorar e otimizar processos e, 

portanto, a qualidade da vida humana. O uso de técnicas de IA no 

desenvolvimento de sistemas nas mais diversas áreas vem se tornando cada 

vez mais indispensável, proporcionando um nível de qualidade e robustez 

cada vez mais elevado (GUELPELI; RIBEIRO; OMAR, 2003). 

As definições de IA encontradas na literatura consideram-na como 

sendo um ramo de pesquisa da Ciência da Computação que busca criar 

mecanismos e dispositivos tecnológicos que sejam capazes de simular o 

raciocínio humano (PROFILO, 2017). 

Já Norvig e Russell (2014) conceituam IA como sendo o campo que 

se ocupa em projetar agentes racionais, isto é, agentes cujas ações 

maximizam a utilidade esperada considerando suas histórias de percepção. 
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IA não diz respeito a apenas uma técnica ou mecanismos, trata-se, 

contudo, de um complexo conjunto de técnicas, ferramentas, algoritmos, 

sistemas e tecnologias capazes de aprender e decidir. Esse conjunto de 

elementos será tratado a seguir. 

 

ALGORITMOS 

 

Compreender a IA passa primeiro, pela compreensão de como o 

"conhecimento" é passado do ser humano para uma máquina. Assim, para 

que a máquina seja apta a realizar uma tarefa, importa que ela seja 

programada para tal. Programação se trata de uma conversa entre o ser 

humano e o computador (MANZANO, 2000). Logo, a linguagem a ser 

utilizada deve ser apropriada para satisfazer essa comunicação, fala-se 

então das chamadas linguagens de programação, ou seja, uma linguagem 

que o computador compreenda. 

Logo, temos que um programa de computador, nada mais é que um 

conjunto de instruções transmitidas por um programador, a fim de instruir a 

realização de determinada operação. A esse conjunto de instruções é que se 

dá o nome de algoritmo de computador. Definiu-se como algoritmo de 

computador, porque o conceito é mais amplo que isso, uma vez que um 

algoritmo nada mais é que a descrição dos passos necessários para se 

realizar algo. 

Para Manzano (2000) ”algoritmos são regras formais, sequenciais e 

bem definidas a partir do entendimento lógico de um problema a ser 

resolvido por um programador com o objetivo de transformá-lo em um 

programa que seja possível de ser tratado e executado por um computador, 

em que dados de entrada são transformados em dados de saída”, já para 

Cormen (2017)” algoritmo de computador é um conjunto de etapas para 

executar uma tarefa descrita com precisão suficiente para que um 

computador seja capaz de executá-la”. 
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Falou-se de como ocorre a comunicação entre o desenvolvedor e o 

computador, tratando-se apenas de programar uma máquina para realizar 

uma tarefa pré-definida. O que se passará a discutir em seguida são 

algoritmos que permitirão que uma máquina seja programada para 

aprender. 

 

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA (MACHINE LEARNING) 

 

Aprendizagem de máquina, do inglês Machine Learning, trata-se de 

uma área da IA que se ocupa com o desenvolvimento de algoritmos 

computacionais capazes de adquirir conhecimento. Assim como o cérebro 

humano utiliza da inferência indutiva para gerar ou produzir conhecimento, 

de forma semelhante uma máquina pode ser programada para assim 

também o fazer. O fator que irá determinar o sucesso ou não do 

aprendizado será a quantidade de dados disponíveis para serem observados, 

bem como a abrangência e qualidade destes. De forma que, a partir da 

observação de eventos completos, incluindo os seus resultados, é possível, 

à máquina, aprender qual decisão é mais apropriada de acordo com os 

objetivos que se pretende alcançar (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). 

Há duas formas pelas quais a aprendizagem de máquina pode ser 

dividida, sendo, aprendizado supervisionado e aprendizado não 

supervisionado. 

No aprendizado supervisionado, é submetido ao algoritmo um rol 

de dados para treinamento. Esses dados permitem ao sistema identificar 

quais os elementos (entradas) processados e quais os resultados (saídas) 

que eles produzem. Assim, quando demarcado o seu objetivo, o algoritmo 

buscará saídas correspondentes ao propósito definido e, como já 

aprenderam com o dataset100 de treinamento, quais entradas produzem 

quais saídas, por inferência está apto a encontrar a saída ótima para o 

problema que se almeja solucionar. Monard e Baranauskas (2003) diz que 

 
100 Dataset é um conjunto de dados submetidos ao algoritmo. 
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o aprendizado supervisionado consiste em uma técnica que torna a 

máquina apta a tomar decisões baseadas em experiências acumuladas 

adquiridas por meio de resoluções bem sucedida de problemas anteriores. 

Por outro lado, o aprendizado não supervisionado, não se conhece o 

resultado esperado. O método de aprendizagem não terá, em regra, uma 

base de conhecimento previamente apresentada para treinamento, o 

algoritmo terá que aprender sem conhecer exemplos de soluções corretas. 

Busca encontrar padrões e relações em um determinado conjunto de dados 

fornecidos ou colhidos durante a execução do sistema. 

Existem várias abordagens de Machine Learning encontradas na 

literatura e que podem ser utilizadas em sistemas LegalTechs101 como 

Redes Reurais Artificiais, Algoritmos Genéticos, Dynamic Scripting e 

diversas outras técnicas largamente utilizadas. 

Assim, diversas técnicas de Machine Learning são utilizadas na 

implementação de sistemas inteligentes. Alguns desses sistemas visam 

simular o comportamento humano para solução de um problema, são 

projetados para operar dentro de um domínio do conhecimento delimitado 

e, acabam por adquirir um profundo conhecimento acerca do problema 

trabalhado. Esses softwares são chamados de Sistemas Especialistas ou 

Expert Systems, acerca dos quais fala-se a seguir. 

 

SISTEMAS ESPECIALISTAS (SE) 

 

Cardoso (2001) descreve que se for possível codificar a perícia 

humana dentro de um domínio delimitado do conhecimento, com uma série 

de regras hierarquicamente definidas, então será possível criar um sistema 

de Inteligência Artificial que possa imitar ou mesmo exceder o 

desempenho de um perito humano. 

Neste contexto, Sistemas Especialistas(SE), são sistemas baseados 

em conhecimento, construídos, com regras que objetivam reproduzir o 

 
101 LegalTech ou LawTech ou tecnologia jurídica, trata-se do uso de tecnologias da 

informação para prestação de serviços jurídicos. 
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conhecimento do perito, são utilizados para solucionar determinados 

problemas em domínios específicos (MENDES, 1997). 

Para Widman (1998) os SE podem ser úteis de duas maneiras: 

apoiar a tomada de decisão ou tomar a decisão. Um SE de apoio à decisão 

visa ajudar o tomador de decisões a decidir, assessorando o decisor com 

informações que possam ser úteis e, que ele possa talvez tiver esquecido ou 

ignorado. Este tipo de SE é amplamente usado na medicina, por exemplo. 

Já um SE de tomada de decisão, como o próprio nome já diz, é 

capaz de tomar a decisão no lugar de uma pessoa. Esse tipo de SE é muito 

utilizado em sistemas industriais, financeiros e educacionais como os 

apresentados por Silva et al. (2018) e Dorça (2012). 

Contudo, não é factível implementar um SE sem que antes se 

conheça todo o ciclo de solução de um determinado problema, assim, se 

faz necessário o conhecimento dos peritos pois serão responsáveis 

diretamente pela resolução do problema. 

Um modelo genérico de SE possui, em geral, três módulos 

principais, a saber, Base de conhecimento, Mecanismo de Inferência e 

Interface do Usuário. 

A Base de Conhecimento, segundo Widman (1998), contém o 

conjunto de dados e informações acerca daquele domínio do conhecimento 

especializado que será utilizado para treinamento e a tomada de decisões. 

Já de acordo com Mendes (1997), a base do conhecimento não é apenas 

uma simples coleção de informações, consiste em um conjunto que vai 

além de uma base de dados, arquivos, registros e seus relacionamentos 

estáticos, abrangendo também uma base de regras, fatos e também 

heurísticas que demarcam a expertise dos especialistas do domínio acerca 

do qual foi construído o sistema. 

Já o mecanismo de inferência é o algoritmo, ou a técnica 

IA/Machine Learning implementada para se obter o conhecimento a partir 

dos dados fornecidos pelo usuário (caso concreto), e sua correlação com os 

dados armazenados nas bases de dados. É capaz de elaborar conclusões 
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baseadas em alguma forma de raciocínio automático, implementada pelo 

desenvolvedor baseada na expertise do perito que inspirou o sistema 

especialista (WIDMAN, 1998). Mendes (1997) acrescenta que o 

mecanismo de inferência consiste nas heurísticas utilizadas para a 

resolução de problemas e para a execução das tarefas realizadas pelos 

peritos ou especialistas. Aqui é onde reside a capacidade de ”pensar” do 

sistema sendo que ele pode ser de vários tipos. Como exemplo cita-se os 

sistemas baseados em regras, sistemas baseados em modelos de causa-

efeito e sistemas baseados em casos. 

SE baseados em regras consiste em associações entre conceitos, 

associando uma palavra a outra. O mecanismo de inferência nesse caso 

testa as regras para cada caso, combinando as regras até encontrar uma 

resposta provável. 

Por outro lado, um SE baseado em modelos de causa-efeito/efeito-

causa, similar ao modelo de regras, busca identificar para cada causa o seu 

efeito e/ou vice versa. Dessa forma, cria-se uma cadeia de causas e efeitos 

que ao serem analisadas conjuntamente permitirão concluir a resposta 

certa. 

Por fim, um SE baseado em casos consiste em um maior uso da 

base de conhecimento especializada. Funciona através do relacionamento 

de casos já conhecidos, finalizados e reiterados sobre determinado assunto. 

O mecanismo de inferência através de analogia e lógica identifica a melhor 

solução para o problema, baseando-se nas respostas já dadas em situações 

semelhantes (WIDMAN, 1998). 

Frente a todos os conceitos e tecnologias abordados, avança-se para 

uma análise da literatura para buscar identificar como essas tecnologias 

estão sendo aplicadas no âmbito jurídico, com vistas a identificar como SE 

com finalidade de prolatar decisões judiciais vem sendo utilizados e como 

a comunidade científica tem recebido essa inovação. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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O trabalho foi desenvolvido seguindo os preceitos de uma pesquisa 

bibliográfica, sendo elencados trabalhos com temática delimitada em 

discutir a IA utilizada como instrumento empregado para prolatar decisões 

judiciais ou; como ferramenta auxiliar na tomada de decisões jurisdicionais 

ou; com o propósito de tornar mais célere o processo judicial ou; como 

ferramenta útil para proporcionar o descongestionamento do Judiciário. 

Foram selecionados 10(dez) trabalhos, onde se considerou como 

requisito, ter sido publicado entre o ano de 2000(dois mil) e 2018(dois mil 

de dezoito). Esse recorte temporal se vincula ao surgimento e 

popularização das tecnologias que subsidiam o objeto da pesquisa. 

O primeiro trabalho foi publicado em 2001, trata-se da dissertação 

de mestrado de Cardoso (2001) que realizou sua pesquisa buscando 

defender o uso da IA pelo Poder Judiciário como forma de minimizar suas 

deficiências e elevar o nível de qualidade dos seus serviços. Para tal, o 

autor faz um apanhado geral e histórico das tecnologias que guarnecem os 

estudos voltados para a IA, bem como uma descrição detalhada da 

atividade Jurisdicional. 

Destaca o processo como forma de concretização da jurisdição, 

demonstrando a viabilidade da implantação de um SE para ser auxiliar no 

processo judiciário. Justifica-se pela morosidade do judiciário 

concomitante com a crescente demanda que enfrenta. Diz ”(...)enquanto 

não houver uma reforma dos serviços técnicos, o Poder Judiciário terá que, 

forçosamente, aumentar o número de magistrados e de serventuários,  de 

maneira contínua, o que por certo irá comprometer o seu orçamento e 

credibilidade(...)” (CARDOSO, 2001). 

Destaca que os magistrados são possuem centenas ou até milhares 

de casos, sendo, muitos deles, de elevado grau de complexidade. Estes 

casos requerem dos magistrados uma análise interpretativa que não é usual 

ou fácil de ser reproduzida. Entretanto, uma grande quantidade de 

processos o autor chama de ”triviais”, sendo matérias repetidas, onde não 
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há dúvidas sobre qual seria a decisão adequada. Para esses casos de menor 

complexidade é que o autor vislumbra uma oportunidade de emprego de 

um SE voltado a prolatar decisões. Não visa substituir o magistrado, mas 

apenas se ocupar de fazer o trabalho lógico e mecânico para este, 

aumentando assim sua produtividade e qualidade das sentenças. 

Cardoso (2001) cita um SE de apoio a decisões judiciais, o software 

de autoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, intitulado “The 

Eletronic Judge”. O ”Juiz Eletrônico”, em uma tradução livre, possui uma 

base de dados com informações jurídicas e combinações de sentenças de 

diversos casos. Através da inserção da qualificação das partes, do problema 

e das defesas de cada um, o sistema se encarrega de expedir a decisão. Em 

seguida o Juiz pode complementá-la, corrigi-la ou mesmo descartá-la. 

Segundo o autor o uso dessa ferramenta acelerou em 40% o trâmite dos 

casos que chegaram ao magistrado na época. 

No segundo trabalho analisado Moreira e Alvarez (2003) defende a 

necessidade de se investir em sistemas baseados na IA que visam apoiar o 

prolator de sentenças e decisões jurisdicionais. Justifica seu 

posicionamento na existência de milhões de processos judiciais que estão 

aguardando sentenças. O aumento da judicialização é justificativa para o 

uso de SE para prolatarem decisões e sentenças. Alega que a maioria dos 

SE são baseados em regras, e por óbvio, a área jurídica é compatível com a 

aplicação desse tipo de SE uma vez que é embasada em princípios, leis, 

normas, regulamentos e etc. 

Descreve que os avanços da IA no Direito permanecem tímidos em 

função da atividade jurisdicional envolver além do raciocínio legal, a 

interpretação e aplicação do direito positivo, casos e conteúdos da ordem 

legal e toda a complexidade inerente à construção do provimento dentro do 

devido processo legal. 

Mas assim como Cardoso (2001), Moreira e Alvarez (2003) 

também vão direcionar o uso da IA na resolução dos problemas que ele 

classifica como ”fáceis”, deixando os de maior complexidade para 
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apreciação do magistrado. Ressaltando que os SE, servem, neste contexto, 

como ferramentas de apoio e não visam substituir o homem no processo 

decisório. 

Moreira e Alvarez (2003) chegou a implementar um SE voltado 

para apoiar o julgador em três situações específicas para testar sua 

proposta, sendo ação de despejo por falta de pagamento, ação de retomada 

do imóvel pelo adquirente e na área criminal furto simples. A técnica de IA 

utilizada foi a Árvore de Decisão e a linguagem de programação foi 

Prolog102. 

O seu SE possui dois módulos o gerador e o executor. O gerador 

permite a obtenção de conhecimento através da definição de fatos, regras e 

perguntas. Já o módulo executor é o SE propriamente dito, usa como 

entrada o conhecimento obtido no módulo gerador e a partir de então dirige 

a análise de um caso através de perguntas e respostas até chegar ao 

provimento. A obtenção do conhecimento do módulo gerador foi 

desenvolvido no processo de raciocínio do juiz. Seguindo uma sequencia 

lógica de perguntas e respostas, ao final de cada estágio de perguntas que 

visam apurar se a conduta do agente se amolda na descrição do texto da 

norma, o sistema chega a uma posição de absolvição ou condenação. 

Prossegue avançado para os demais estágios, que de acordo com as 

perguntas feitas, vão direcionar o SE para concluir de acordo com as 

respostas obtidas. Na situação do Furto Simples, o SE possui uma 

combinação de respostas que podem gerar cerca de duas mil sentenças 

absolvitorias e vinte e três mil sentenças condenatórias diferentes 

(MOREIRA; ALVAREZ, 2003). 

Conclui atribuindo um caráter ainda embrionário à pesquisa, 

ressaltando a necessidade de testar outras técnicas de IA, bem como outras 

situações problema de baixa complexidade, como as que foram trabalhadas 

em seu trabalho. 

 
102 Prolog ou Programação Lógica, trata-se de uma linguagem de programação baseada na 

Lógica Matemática. 



- 67 - |   Direito em Perspectivas 

 

Madalena et al (2004) discutem acerca de sistema informatizado 

com o propósito de promover a celeridade do serviço forense, passando 

pela automação dos cartórios judiciais, a descentralização de algumas 

atribuições dos juízes e a Sentença produzida por um SE. 

Inicia identificando os causadores da demora na prestação 

jurisdicional citando: falta de legislação processual compatível, falta de 

sistemas com tecnologia para automação dos cartórios e falta de um órgão 

de planejamento científico nos tribunais. Destaca a dificuldade nas 

comarcas de entrâncias iniciais e intermediárias onde o magistrado é 

responsável por julgar ações de quase todas as matérias. 

Para tentar solucionar o problema da morosidade do judiciário 

identifica como gargálos atividades privativas dos juízes, mais 

especificamente a sentença. Sugere, a partir de então, como um SE poderia 

auxiliar o magistrado aumentando sua produtividade. Para tal, simulou uma 

ação de execução de título executivo extrajudicial baseado em duplicata, 

seguida de embargos do requerido. 

A partir desse caso hipotético, demonstra-se o funcionamento do 

SE. Inicia-se pela seleção do tipo de ação, em seguida o sistema, apresenta 

uma série de perguntas que julga serem necessárias às respostas para dar a 

solução. O julgador irá inserir as respostas e, de acordo com elas, será 

gerada a decisão. No caso simulado, o SE apresentou 39 perguntas a serem 

respondidas pelo julgador, para assim chegar à sentença. 

As perguntas e respostas são sucintas, mas proporcionam um texto 

completo na sentença. Isso se deve ao fato de que cada pergunta leva a um 

ou mais textos fragmentados do sistema. O conjunto das respostas 

combinadas em uma análise do todo, gera o juízo técnico-jurídico 

encontrado na base de conhecimento, gerando a partir daí, o texto completo 

da sentença (relatório, motivação e parte dispositiva) (MADALENA et al, 

2004). 

Alguns anos mais tarde, Cella e Wojciechowski (2011) vão 

demonstrar o entendimento de que a utilização de SE para os serviços dos 



- 68 - |   Direito em Perspectivas 

 

cartórios e magistrados proporcionariam aumento no desempenho do 

Judiciário, possibilitando a execução de trabalhos que necessitam de 

raciocínio. 

Destacam as soluções de IA que envolvem Raciocínio Baseado em 

Casos, Agentes Inteligentes e SE. Fundamentam seu entendimento, na tese 

da solução justa onde se cita: ”a ideia da unidade de solução justa não 

como a existência real de apenas uma resposta para cada problema jurídico, 

mas sim como se fosse uma aspiração postulada por todo raciocínio 

jurídico que se pretenda correto e sem contradições” (CELLA; 

WOJCIECHOWSKI, 2011). Defendendo assim que, quando os fatos e as 

hipóteses normativas são idênticos e/ou constantes, pode-se admitir que o 

intérprete, por questão racional, deve formular a mesma resposta quando 

estiver diante das mesmas circunstâncias. 

Afirma que nem as melhores técnicas de interpretação garantem a 

unidade de solução justa, em especial nos casos complexos, por isso se 

pretende verificar em até que medida, a universalização das soluções feitas 

pela IA, constitui ou fere a garantia de racionalidade jurídica, a qual pode 

ser melhor efetivada com o auxílio da lógica aplicada a SE legais. 

Uma das preocupações levantadas versa sobre a utilização da 

técnica do auto- precedente103, vislumbrando-a como uma alternativa que 

pode reduzir a discricionariedade na interpretação e aplicação do direito. 

Conclui que o ordenamento jurídico pode ser reestruturado em forma de 

um sistema dedutivo e, dessa forma, o método axiomático pode ser 

empregado na análise do direito (CELLA; WOJCIECHOWSKI, 2011). 

Lennon e Rodrigues (2016), por suas vezes, descrevem a realidade 

do judiciário através dos dados do CNJ, demonstrando a cifra milionária de 

processos congestionados, destacam ainda a heterogeneidade nas sentenças 

de casos semelhantes. Objetivam verificar se um sistema que adote 

 
103 Cella e Wojciechowski (2011) tratam expressão ”precedente” como ”auto-precedente”, 

que consiste na doutrina ou critérios adotados pelo juiz ou tribunal para a resolução de 

casos anteriores. 
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métodos da computação inteligente baseado na aquisição e manipulação de 

conhecimento seria capaz de tornar o julgamento mais ágil, eficiente e 

imparcial. 

Para tal, propõem a criação de um agente inteligente apto a tomar 

decisões, de forma a promover a imparcialidade e o cumprimento dos 

dispositivos legais baseado em ontologias. Ontologias neste contexto difere 

do significado originário da filosofia, nos estudos da IA ontologias são 

usadas para definir um conjunto de conceitos usados para referir-se a 

alguma área específica do conhecimento ou para representa-lo. 

A tecnologia de inferência utilizada é o Protégé104. Esta ferramenta 

propicia a criação de ontologias de domínio, bem como manipulação de 

dados em geral, possibilitando dessa forma, a criação de bases de 

conhecimento sistematizada por uma ontologia. 

Lennon e Rodrigues (2016) realizaram testes utilizando a Lei no 

11.705/08 (Lei Seca), onde, em um cenário fictício, demonstraram o 

desempenho de um agente inteligente, formando ontologias acerca deste 

domínio e utilizando-se de um motor de inferência que a própria 

ferramenta Protégé disponibiliza, para produzir sentenças sobre o caso. 

Os resultados demonstraram a viabilidade do desenvolvimento de 

um SE apto a auxiliar na tomada de decisão por parte dos magistrados, 

promovendo a imparcialidade e cumprimento da legislação, permitindo que 

seja elevada a celeridade processual. 

Prossegue-se, agora fora do contexto do judiciário brasileiro, onde 

Aletras et al. (2016) abordam a temática utilizando-se da IA com o 

propósito de prever decisões judiciais, o ambiente de testes foi o Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos. 

 
104 Um editor e uma estrutura ontológica gratuitos e de código aberto para a construção de 

sistemas inteligentes. O Protégé foi desenvolvido pelo Centro Stanford para Pesquisa de 

Informática Biomédica na Escola de Medicina da Universidade de Stanford. Disponível 

em https://protege.stanford.edu/ 
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O crescimento da IA e do Processamento de Linguagem Natural 

(PLN105), combinado com Machine Learning permitiram o 

desenvolvimento de modelos preditivos que podem ser utilizados para 

identificar padrões em decisões judiciais. 

Para os autores, a obtenção desse tipo de informação pode ajudar 

tanto advogados quanto juízes, identificando casos semelhantes e padrões 

que levam a determinadas decisões.  Dessa forma, foi realizado um estudo 

sistemático sobre a predição dos resultados dos casos julgados pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, utilizando-se, uma base de 

conhecimento de conteúdo textual. 

A tarefa a ser realizada era de prever se um determinado artigo da 

Convenção dos Direitos Humanos foi violado, a partir de uma evidência 

textual obtida automaticamente de um caso. As informações disponíveis 

para se obtiver o resultado eram: partes relacionadas aos fatos, a legislação 

aplicável e os argumentos apresentados pelos envolvidos. Formulou-se 

uma classificação binária onde a entrada dos classificadores é o texto 

extraído de um caso e a saída é o julgamento real, versando se houve ou 

não violação de algum artigo da convenção dos Direitos Humanos. Os 

dados de treinamento foram recursos textuais extraídos de determinados 

casos e a saída é a decisão real tomada pelos juízes. 

A principal premissa utilizada é que os julgamentos publicados 

podem ser usados para testar a possibilidade da análise baseada em texto 

para previsões dos resultados. Assim, se houver semelhança suficiente 

entre os trechos do texto dos julgamentos publicados analisados e dos que 

foram aplicações e resumos, então a abordagem pode ser promissoramente 

usada para prever resultados com esses outros tipos de textos (ALETRAS 

et al., 2016). 

 
105 Processamento de Linguagem Natural se trata do desenvolvimento de modelos 

computacionais aptos a realizarem tarefas e/ou recuperar informações expressas em 

alguma linguagem natural, como tradução, interpretação de textos, buscas em documentos 

e interface homem-computador (PEREIRA, 2005). 
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O testes realizados demonstraram uma precisão de acertos de 

aproximadamente 79%. Aletras et al. (2016) diz que os fatos formais de um 

caso foram os fatores preditivos de maior relevância, o que permitiu 

concluir que o uso da IA para prever decisões judiciais é uma área muito 

promissora. 

Por outro lado, autores à luz dessa temática, voltam suas 

preocupações para a Hermenêutica Jurídica como Pedroso (2017) que 

busca analisar, na perspectiva hermenêutica, toda a agitação em torno da 

automação da prática do direito. O autor critica a padronização de decisões 

judicias, afirma que essa prática pode trazer riscos ao exercício de uma 

adequada interpretação e, por conseguinte à própria aplicação do direito. 

Aborda modelos existentes que, de certa forma, buscaram 

discretizar o raciocínio jurídico como o sistema ROSS Intelligence106, que 

utiliza inteligência artificial para responder questões jurídicas e pesquisar a 

literatura jurídica, e o sistema COMPAS107 usado pela Justiça norte-

americana para prever se condenados serão ou não reincidentes, utilizado 

por juízes a fim de aumentarem ou reduzirem as penas dos infratores, e 

ainda, a ciência da previsão jurídica quantitativa (Quantitative Legal 

Prediction – QLP), que tem como objetivo a aplicação de métodos 

quantitativos na análise do direito. 

O autor irá analisar os sistemas mencionados e confrontará os 

mecanismos utilizados por essas ferramentas com a concepção de 

hermenêutica jurídica a partir das obras correlatas dos autores Ronald 

Dworkin, Hans-Georg, Gadamer e outros (PEDROSO, 2017). 

A perspectiva de Ronald Dworkin demarca a importância de se 

integrar argumentos de princípios para a elucidação de casos complexos, 

 
106 ROSS é uma ferramenta avançada de pesquisa jurídica que aproveita o poder da 

inteligência artificial para tornar o processo mais eficiente. Disponível em: 

https://rossintelligence.com/ 

107 COMPAS é uma sigla em inglês de Perfis de Gerenciamento Correccional de 

Delinquentes para Sanções Alternativas, em uma tradução livre. Disponível em: 

https://doc.wi.gov/Pages/AboutDOC/COMPAS.aspx 
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destacando a necessidade de uma compreensão de Estado de Direito 

efetivamente centralizado nos direitos, desvelando assim, o direito como 

sendo uma atitude interpretativa e construtiva. 

Por outro lado, Gadamer defende que não há método 

suficientemente apto a produzir a verdade. A compreensão é um processo 

criativo e não meramente reprodutivo. Destacando a concepção de verdade, 

como de uma verdade estética, distante da chamada auto evidência tratada 

nas ciências da natureza. Logo, a compreensão, na sua perspectiva, se 

encontra na prática da hermenêutica. 

Pedroso (2017) ao analisar a aplicação da IA na construção 

automática de decisões judiciais, conclui que o uso de algoritmos não é 

apropriado do ponto de vista da hermenêutica. Uma vez que, softwares 

desenvolvidos visando à padronização do raciocínio jurídico podem vir a 

serem prejudiciais ao exercício da interpretação construtiva. Uma adequada 

hermenêutica deve, necessariamente, prevalecer em relação às soluções 

automáticas quando o assunto for Direito. 

Outro trabalho analisado foi o de Mozetic (2017), este autor 

conceitua sistema jurídico inteligente como sendo um software construído 

a partir da experiência de um especialista em Direito para solucionar 

problemas jurídicos, mais precisamente os problemas dos juízes no Direito. 

Destaca os avanços das tecnologias da informação mencionando a 

aplicação e interpretação do Direito em rede, processo eletrônico, IA, juiz 

eletrônico e outros. 

Propõe considerações sobre a expansão tecnológica em todas as 

áreas, e assevera que a mais preocupante é a do Direito. Suas reflexões 

giram em torno do que o autor chamou de ”Hermenêutica jurídica (crítica) 

da tecnologia, como caminho para a teoria da decisão judicial” 

(MOZETIC, 2017). 

Propõe a compreensão de que a hermenêutica crítica da tecnologia 

corresponde a um espaço que se permite pensar acerca de uma teoria da 

decisão judicial na chamada era pós-moderna. Tratando-se de um modelo 
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livre das limitações do sujeito em que reside a razão prática, como também 

da lógica que visa substituir o sujeito por sistemas jurídicos inteligentes. 

Nesta perspectiva, passa a avaliar a decisão jurídica, descrevendo 

que ela não pode ser admitida como um ato em que o magistrado (ou a IA), 

diante das possibilidades existentes para a solução de um determinado 

caso, selecionada a que considera mais apropriada. Decidir não pode ser 

sinônimo de escolher (MOZETIC, 2017). 

Nessa perspectiva o autor vai asseverar que a atividade de julgar é 

uma tarefa pura- mente humana, motivo pelo qual os sistemas jurídicos 

baseados em IA devem operar apenas como softwares de alívio para a 

tomada de decisão, ou apenas como sistemas de apoio à tomada de decisão. 

Haja visto o perigo de uma IA aprender com os julgados, tendo por base 

um direito positivado e carregado de vícios e preconceitos, como é o caso 

do Brasil. 

Defende que não importa o quão completo é o sistema de apoio à 

decisão, tanto tecnicamente como juridicamente descrevendo, uma 

máquina não pode substituir a apreciação feita pelo juiz. Critica, 

sobremaneira, a ausência da hermenêutica na tomada dessas decisões, 

chamando a atenção para a definição dos limites que a teoria jurídica pode 

condescender com um modelo estatístico para a solução de casos 

complexos e simples. 

Acrescenta ainda uma crítica ao programador, descrevendo que o 

funcionamento do sistema ficará a cargo do desenvolvedor, logo, acredita-

se que não importa quão objetivo e imparcial busque ser um programa de 

auxílio à tomada de decisão, será praticamente impossível se produzir um 

”resultado impecavelmente justo e equitativo” (MOZETIC, 2017). À vista 

disso, prossegue-se com a análise de um procedimento investigatório, de 

caráter instrucional, encomendado pela (House of Commons, 2018). O 

referido comitê convidou diversos especialistas da área de TI, como 
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profissionais do The Alan Turing Institute108, bem como grandes empresas, 

como IBM, Microsoft, Google e outras. 

A pauta do estudo girou em torno dos assuntos: Algoritmos, IA, 

machine learning, RNA, IoT e Big Data. Buscava-se com esse estudo 

compreender os efeitos ou o impacto que essas novas tecnologias podem 

produzir na vida das pessoas. 

Aborda-se o uso da IA na justiça criminal, onde suspeitos negros, 

após serem sub- metidos a um sistema especialista, receberam notas altas 

na classificação como possíveis futuros criminosos, um resultado próximo 

do dobro da taxa de suspeitos brancos. Resultado que demonstrou que a IA 

acabou perpetuando um preconceito que já existia nos dados de 

treinamento. (ELIAS, 2017) assevera que preconceitos que estão presentes 

no dataset serão refletidos pelos algoritmos. 

Situação semelhante nos EUA109, dois rapazes foram presos e 

programa de computador gerou um relatório que calculava a probabilidade 

de cada um deles cometer um crime futuro. O negro foi classificado como 

de alto risco e o branco foi classificado com baixo risco. Em um caso 

semelhante o algoritmo considerou que pelo fato do pai do suspeito já ter 

sido preso, havia uma probabilidade grande de que ele também seria. 

Diante desse risco foi levantada a possibilidade de se ignorar 

características como raça, para impedir que os algoritmos utilizem desses 

dados para tomada de decisão, entretanto, os algoritmos também podem 

conter os preconceitos inseridos pelos próprios programadores. 

Não obstante a esses problemas o estudo faz considerações acerca 

de como essas tecnologias devem ser aplicadas. Eles concluíram que às 

 
108 The Alan Turing Institute é o instituto nacional do Reino Unido para ciência de dados e 

inteligência artificial. Recebeu o nome de Alan Turing, matemático britânico e pioneiro da 

computação. Disponível em: https://www.turing.ac.uk/ 

109 Machine Bias: Existem softwares usados em todo o país para prever criminosos 

futuros. E é tendencioso contra os negros. Disponível em: 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing 
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pessoas devem ser informadas se as decisões a seu respeito serão tomadas 

por algoritmos em vez de gestão humana (House of Commons, 2018). 

Concluem que uma decisão baseada exclusivamente no 

processamento automatizado é concebível, desde que seja uma decisão 

trivial, necessária para um contrato ou previamente autorizadas por lei, 

sendo necessária a obtenção de consentimento explícito para seu uso. 

Por fim, Butler (2018) está preocupado com a aplicação isonômica 

do Direito no que tange as diferenças raciais no advento do uso da IA. O 

autor parte da premissa que os negros nos EUA, em sua maioria, são 

tratados pelo sistema penal de forma mais severa, daí surge a preocupação 

de que a IA pode tanto quanto manter o julgamento discriminatório como 

também pode ser uma alternativa capaz de solucionar esse problema. 

A dúvida reside no fato de que o desenvolvimento dessas aplicações 

se dá orientado por suposições, vieses e metodologias dos indivíduos que 

operam o sistema, sendo, portanto, passíveis de serem tendenciosas. Frente 

ao exposto o autor busca responder às seguintes questões: 1) O que 

acontece quando a totalidade do processo de condenação é entregue à IA; 

2) Qual é a consequência, para pessoas negras nos EUA, quando a sentença 

é completamente dirigida por IA; 3) O que significaria para a sentença 

baseada na IA basear-se em métodos contemporâneos à medida que ela 

tenta realizar modos jurídicos de governo através de medidas punitivas? 

Esses questionamentos são feitos com o propósito de compreender 

como a IA vai lidar com os preconceitos existentes nas sentenças, 

desproporcionalmente duras, aplicadas aos negros e, também um indicador 

da falta de justiça quando os demandantes são também negros. 

Nesta lógica tem-se o temor de que uma automação desse sistema 

jurídico carregado com esses vícios, apenas transportaria essa aplicação 

para novas formas de condenação criminal. Automatizar um sistema 

corrompido fará com que a sentença só venha ser mais traiçoeira para os 

negros, dadas as atuais tendências já visualizadas no modelo atual. 
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Contudo o autor entende que o uso da IA pode ser também uma 

alternativa para se alcançar a imparcialidade nos julgamentos, haja vista 

que um agente inteligente julgará baseada em critérios uniformes, 

independente das partes envolvidas (BUTLER, 2018). 

Contudo, o autor entende que diante dos avanços e benefícios da IA 

é inevitável alcançar esse nível de automação, dessa forma, destaca a 

importância das técnicas utilizadas, demarcando que a IA para decisões 

judicias devem ser subsidiadas por arquiteturas cognitivas de inteligência 

artificial desenvolvida como sendo Synthetic Evolving Life Form (SELF),  

na tradução livre, um formato de vida evolutiva sintética, como um 

algoritmo genético evolucionário. 

No entanto, é imperativo que a implementação de arquiteturas 

cognitivas artificiais no ramo judicial também incluem sobreposições 

contemplativas. A adição de IA baseada em um formato de vida evolutiva 

sintética, ou seja, a criação de um agente inteligente que incorporaria a lei 

no processo de decisões judiciais, fazendo da lei uma entidade viva real, 

independentemente de sensibilidade sintética. 

O autor vai afirmar que sem a implementação de sobreposições 

contemplativas, os sistemas SELF mais do que provavelmente perpetuarão 

as emoções, preconceitos e decisões judiciais daqueles que os criam. Mas, 

se os sistemas SELF forem construído com infraestrutura contemplativa 

nativa, então a possibilidade de promover a justiça além das faculdades das 

atuais limitações temporais da lei aumenta através de uma ontologia digital 

autônoma contemplativa perpetuamente evolutiva (BUTLER, 2018). 

A partir dessas considerações, parte-se para a análise e discussão 

dos resultados. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Passa-se à análise e discussão dos resultados encontrados, buscando 

dialogar com os autores acerca do tema com o intuito de demonstrar a 
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viabilidade ou não do uso da Inteligência Artificial para a construção das 

decisões Judiciais. 

Para uma melhor compreensão e clareza, a análise dos resultados 

será dividida em três momentos, a saber: 1) o primeiro deles a discussão 

acerca da situação atual do Judiciário no que tange à sua demanda 

crescente e sua capacidade de atendê-la, buscando identificar qual solução 

é apontada pela literatura; 2) o segundo momento serão tratadas as 

tecnologias sugeridas e/ou testadas, bem como os fatores dificultadores e 

facilitadores do seu uso; ) o terceiro e último momento serão discutidas as 

críticas apresentadas e possíveis soluções. 

 

SITUAÇÃO DO JUDICIÁRIO E SOLUÇÃO APONTADA PELA 

LITERATURA 

 

Partindo da compreensão da literatura acerca da atual situação do 

Judiciário, restou demonstrada uma quase unânime preocupação por parte 

dos autores acerca do gigantesco volume de processos ajuizados no Brasil 

hoje, resultando em uma soma de mais de 100.000.000 (cem milhões) de 

procedimentos segundo o CNJ (2018). 

Autores como Cardoso (2001), Moreira e Alvarez (2003), Madalena 

e Oliveira (2004) a mais de 10(dez) anos atrás já vislumbravam a 

necessidade do uso de tecnologias de automação aplicadas ao Direito a fim 

de dar vazão à grande demanda que era levada ao órgão já à época. Os 

dados atuais do Judiciário brasileiro reforçam a perspectiva apresentada 

por esses autores. Trabalhos mais contemporâneos como Cella e 

Wojciechowski (2011), Lennon e Rodrigues (2016) concluíram também 

pela necessidade do uso de ferramentas de automatização, especificando a 

Inteligência Artificial como mecanismo mais apropriado para promover a 

otimização do Judiciário. 

Os autores mencionados concordam que o gargalo na Estrutura do 

Judiciário que carece de investimentos são as atividades do magistrado 

(MADALENA; OLIVEIRA, 2004). Cardoso (2001) destaca, todavia, que a 
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proposta não visa substituir o magistrado por um software, mas oferecer 

uma ferramenta apta a fazer o trabalho lógico e mecânico. Dessa forma, 

permite-se o aumento da produtividade e qualidade das sentenças 

proferidas pelo Juiz. 

Declaram ainda, que todo processo automatizado deve ser avaliado 

por especialistas e, utilizado como forma de auxílio e não de substituição 

de suas expertises, em projetos que envolvam representação e validação de 

conhecimento jurídico (SUÁREZ et al., 2010). 

Os autores visualizam que as ferramentas de IA são ferramentas 

apenas de apoio à tomada de decisão, sendo a presença e apreciação do 

Juiz a cada caso são indispensáveis. Apenas em um dos documentos 

analisados (House of Commons, 2018) foi considerado o cenário em que a 

IA seria dotada de uma autonomia suficiente para decidir sem a supervisão 

de um especialista. Neste caso foram feitas diversas considerações, 

inclusive que as partes teriam o direito de saber que estavam tendo seu 

pedido julgado por um algoritmo. Butler (2018) irá destacar ainda que 

diante dos avanços e benefícios da IA é inevitável que se alcance esse nível 

de automação no Direito. Dessa forma, passa-se a discutir em quais 

situações e quais são as técnicas que poderão ser utilizadas. 

 

CIRCUNSTÂNCIAS E TECNOLOGIAS SUGERIDAS/TESTADAS 

 

É pacífico entre os autores estudados que a IA não possui a robustez 

necessária (pelo menos ainda) para ser utilizada em todos os casos que 

possam lhe ser submetidos. Nesse contexto os autores são unânimes em 

classificar os casos em fáceis e complexos. 

Dado o caráter embrionário das pesquisas em IA no Direito, a 

expectativa de seu uso se limita aos procedimentos classificados como 

triviais, matérias repetidas, de menor complexidade (CARDOSO, 2001), 

resolução de problemas ”fáceis”(MOREIRA; ALVAREZ, 2003) e casos 

simples (MOZETIC, 2017). 
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House of Commons (2018) declara que uma decisão baseada 

exclusivamente no processamento automatizado é concebível, desde que 

seja uma decisão trivial, necessária para um contrato ou previamente 

autorizadas por lei, sendo necessária a obtenção de consentimento explícito 

dos envolvidos para seu uso. 

Destarte o exposto o uso da IA em casos pacificados é ”aceita” pela 

literatura, considera-se para tal o posicionamento apresentado por Cella e 

Wojciechowski (2011) que chamará a atenção para casos onde os fato e as 

hipóteses normativas são idênticas. 

Para a autora essa situação, se permite admitir que o intérprete, por 

questão racional, deve formular a mesma resposta quando estiver diante 

das mesmas circunstâncias. Este cenário torna a IA apropriada, haja visto 

seu aprendizado supervisionado, assegurando assim a racionalidade 

jurídica a partir da universalização das soluções feitas pela IA, em um 

mesmo contexto. 

As ferramentas de inteligência artificial, como visto, são 

constituídas por uma combinação complexa de algoritmos. Para tornar 

possível o aprendizado da máquina, Sistemas Especialistas precisam ser 

desenvolvidos utilizando-se de algoritmos e métodos compatíveis com os 

propósitos em questão. Neste entendimento Moreira e Alvarez (2003) 

declaram que um Sistema Especialista baseado em regras é compatível 

para o desenvolvimento de uma ferramenta destinada ao Direito, uma vez 

que, seu funcionamento se baseia na assimilação e cumprimento de regras, 

tais como encontradas em princípios, leis, normas, regulamentos e etc. 

Além do SE baseado em regras, encontrou-se na literatura a 

abordagem proposta por Lennon e Rodrigues (2016) que sugerem a criação 

de um agente inteligente apto a tomar decisões, de forma a promover a 

imparcialidade e o cumprimento dos dispositivos legais baseado em 

ontologias. Ontologias para a ciência da computação versa sobre um 

modelo de dados que descreve uma coleção de conceitos dentro de um 

domínio e a correlação entre estes. 
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A partir de uma ontologia é possível realizar inferência sobre os 

objetos daquele domínio. Essa abordagem foi testada por Lennon e 

Rodrigues (2016) e os resultados demonstraram a viabilidade do 

desenvolvimento de um sistema inteligente que seja apto a auxiliar na 

tomada de decisão por parte dos magistrados utilizando-se de ontologias. 

Butler (2018), por outro lado, entende que as decisões judicias 

devem ser subsidiadas por arquiteturas cognitivas de inteligência artificial 

desenvolvida como sendo Synthetic Evolving Life Form(SELF), na 

tradução livre, um formato de vida evolutiva sintética, como um algoritmo 

genético evolucionário. 

Um algoritmo genético evolucionário, diferente de uma RNA que 

necessita de uma base de dados para treinamento, baseia-se em uma 

coleção das soluções possíveis(população), as decisões são exibidas como 

população de soluções e não como única solução, não precisa de uma base 

de resultados prévios para treinamento, apenas de um mecanismo de 

aferição dos resultados. Seu funcionamento se dá a partir de transições 

probabilísticas e não regras fixas. 

Esse modelo de Inteligência Artificial afasta um problema bastante 

criticado que é o risco da IA reproduzir os vícios e vieses(bias) 

encontrados nas bases de dados de treinamento, e são dessas críticas que se 

fala a seguir. 

 

CRÍTICAS E SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

A literatura ao considerar a possibilidade de uso da IA para 

automatizar o proferimento de decisões se baseou em dois pontos mais 

marcantes para demonstrar a sua inviabilidade sendo: o risco ao exercício 

de uma adequada hermenêutica(PEDROSO, 2017; MOZETIC, 2017) e a 

possibilidade da IA perpetuar preconceitos e acentuar a 

discriminação(House of Commons, 2018; BUTLER, 2018). 
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EXERCÍCIO DA ADEQUADA HERMENÊUTICA 

 

Ao considerar o uso da IA para prolatar sentenças os autores 

criticaram a padronização das decisões judicias, destacando que essa 

prática representaria uma ameaça ao exercício de uma adequada 

interpretação e, por conseguinte à própria aplicação do direito. 

Pedroso (2017) irá declarar, com base em uma análise das obras de 

Dworkin e Gadamer, que o direito é uma atitude interpretativa e 

construtiva, de forma que não há método suficientemente apto a produzir a 

verdade. A compreensão é um processo criativo e não meramente 

reprodutivo. Logo, Sistemas Inteligentes desenvolvidos visando a 

padronização do raciocínio jurídico podem vir a serem prejudiciais ao 

exercício de uma interpretação construtiva. 

Neste mesmo sentido Mozetic (2017) assevera que não se pode 

admitir que um Decisor, diante das possibilidades existentes para a solução 

de um determinado caso, se ocupe apenas de selecionar a que considera 

mais apropriada. Decidir não pode ser sinônimo de escolher (MOZETIC, 

2017), mas um processo uno entre a compreensão, interpretação e 

aplicação. Neste prisma Dutra e Ommati (2018) asseveram que em um 

Estado Democrático de Direito não deve haver espaço para atuação de uma 

consciência julgadora(seja humana ou artificial), decisionista, 

discricionária, subjetiva e solipsista. 

Neste sentido, é defendida a premissa de que a atividade de julgar é 

uma tarefa puramente humana, motivo pelo qual os sistemas jurídicos 

baseados em IA devem operar apenas como softwares de ”alívio” para a 

tomada de decisão, ou apenas como sistemas de apoio à tomada de decisão. 

Entretanto, Mozetic (2017) ainda admite que o Direito pode vir a 

condescender com um modelo estatístico automatizado para a solução de 

casos simples. 

A formação da convicção de um magistrado não está restrita 

somente a dados objetivos. A aplicação das leis é muito mais do que a 
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aplicação de um conjunto de regras e jurisprudência. A independência de 

cada magistrado na formação de sua convicção, em cada caso concreto, 

jamais pode ser ameaçada ou influenciada equivocadamente por máquinas. 

A hermenêutica e a interpretação influi no Direito. Os algoritmos 

ainda não são capazes de imitar o raciocínio jurídico, limitando-se a prestar 

auxilio a juízes, advogados e demais profissionais do Direito. Contudo, 

substituir o elemento humano ainda é cedo para se considerar essa 

hipótese. Os algoritmos são ferramentas e não devem ser tratados como 

substitutos para o julgamento humano (ELIAS, 2017). 

Ante o exposto, as reflexões dos autores reforçam que uma 

adequada hermenêutica deve, necessariamente, prevalecer em relação às 

soluções automáticas quando o assunto for Direito. Pedroso (2017) conclui 

que o uso de algoritmos na prática do direito não é apropriada do ponto de 

vista da hermenêutica jurídica. 

Já Mozetic (2017) considera que a IA pode ser utilizada para 

suavização da carga de trabalho que se requer em uma tomada de decisão, 

mas que o processo interpretativo é indispensável e deve ser feito. A 

hipótese de um julgador que seleciona possibilidades decisórias entre as 

alternativas padronizadas não pode ser admitida. Para casos simples, 

entende que seria concebível soluções automatizadas. 

 

POSSIBILIDADE DA IA PERPETUAR PRECONCEITOS 

 

Diversos autores encontrados na literatura consideraram como 

elevado o risco relativo às Decisões Judiciais apoiadas pela IA. Essa 

preocupação passa por dois momentos, quais sejam, etapa de 

desenvolvimento da ferramenta e etapa de treinamento do algoritmo. 

Mozetic (2017) afirma que todo sistema, seja de auxílio à tomada 

de decisões ou  qualquer outro, são desenvolvidos ao modo e critérios do 

programador, não sendo, dessa forma, imparciais. 
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Nesse aspecto, considera-se que algoritmos ou programas de 

computador são elaborados e construídos por pessoas que assim como um 

qualquer um, possui preconceitos. Para se tentar afastar essa situação Elias 

(2017) vai enfatizar que é necessário conhecer detalhadamente o processo 

de desenvolvimento da ferramenta, de forma a ser possível verificar, com 

transparência, se a tomada de decisão automática tem seu viés de 

parcialidade ou imparcialidade, ou, em outras palavras, se é capaz de 

afastar ou não a parcialidade. 

Logo, os programadores devem sempre manter a capacidade de 

fornecer transparência em relação a todo o processo algorítmico envolvido 

e dar explicações para as decisões e resultados atingidos. Em especial as 

decisões algorítmicas que envolvem os direitos e as liberdades dos 

indivíduos, estas devem ser sempre desafiáveis (House of Commons, 

2018). 

Outro ponto bastante criticado versa sobre o perigo da IA, aprender 

com os julgados, tendo por base um direito positivado e carregado de 

vícios e preconceitos, como é o caso do Brasil. 

Essa preocupação gira em torno, em especial, do Machine 

Learning, como falado anteriormente, um sistema inteligente, a depender 

da técnica utilizada, passa por uma etapa de treinamento. O treinamento de 

uma IA, pode ser sintetizado como o momento que são submetidos ao 

algoritmo uma série de dados similares aos que a IA foi desenvolvida para 

resolver, para que ela possa aprender com aqueles exemplos. Em geral, 

uma base de dados usada para treinamento possuem exemplos bem 

sucedidos que o desenvolvedor espera que a IA seja capaz de 

reproduzir(não no sentido de repetir, mas de encontrar uma lógica por trás 

do dados que também lhe permita chegar aquela resposta). 

Essa etapa de treinamento é indispensável nas RNA por exemplo, 

todo aprendizado de máquina supervisionado dependerá, necessariamente 

de uma base de treinamento. Na hipótese de uma IA utilizada para proferir 

decisões judiciais, os autores entendem que o Big Data de decisões 
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judiciais mantidos pelos tribunais seriam a base de dados utilizada para o 

treinamento da IA. 

House of Commons (2018), Mozetic (2017), Butler (2018) afirmam 

que é exatamente neste ponto que a IA se torna perigosa haja vista a 

possibilidade dela perpetuar preconceitos e acentuar a discriminação. 

Como o desempenho dos algoritmos de machine learning dependem dos 

dados utilizados para treiná-los, os preconceitos que estão presentes nesses 

dados serão refletidos pelos algoritmos. 

Nesta lógica, tem-se o temor de que uma automação desse sistema 

jurídico carregado com esses vícios, apenas transportaria essa aplicação 

discriminatória para novas formas de condenação criminal. Butler (2018), 

trabalhou com o uso da IA na esfera criminal, declara que automatizar um 

sistema corrompido fará com que a sentença só venha ser mais traiçoeira 

para os negros, dadas as atuais tendências já visualizadas no modelo atual. 

O modelo atual a que se refere ao autor refere-se ao uso da IA nos Estados 

Unidos, onde os estados de New Jersey e Wisconsin, já utilizam algoritmos 

para tomar decisões na Justiça Criminal sobre questões incluindo execução 

penal, condenação, fiança, reincidência, etc. 

De forma a demonstrar seu posicionamento o autor relata um 

evento que aconteceu durante a aplicação de um desses sistemas 

automatizados que, ao analisar a base de dados, verificou que o pai do réu 

havia sido preso. A IA concluiu que o suspeito tinha uma maior 

probabilidade de ser reincidente, sugerindo a aplicação de uma pena maior 

(BUTLER, 2018). 

Frente ao exposto verifica-se que, muito embora existam riscos para 

o uso da IA no campo decisionista, há meios de se afastar esses 

inconvenientes a partir do tratamento da base de dados antes da submissão 

para treinamento, ou ainda, o uso de técnicas de IA de aprendizado não 

supervisionado, as quais independem de uma base de dados de 

treinamento. O uso da IA em casos simples, por si só, reduz a preocupação 

quanto aos possíveis vieses aprendidos pela máquina, tendo em vista a 
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natureza pacificada da divergência desses casos. Logo a preocupação com 

a possibilidade de perpetuação do preconceito pela IA, seria um problema, 

no seu uso para solução de casos complexos, circunstância essa afastada, 

pelo menos a princípio, por este estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de 

como a IA pode e vem sendo utilizada no Direito, dando-se destaque para 

seu uso voltado para o proferimento de decisões, apoio à tomada de 

decisões. 

A pesquisa foi motivada como forma de encontrar uma alternativa 

para a baixa eficiência do Judiciário em assegurar o disposto no Artigo 5o, 

LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, que diz que "a todos (...), são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação"(BRASIL, 1988). 

Demonstrou-se que, segundo dados do CNJ (2018) há cerca de 

100.000.000(cem milhões) de processos em andamento no Brasil, e que a 

estrutura do Judiciário não tem sido suficiente para dar vazão a toda essa 

demanda. 

Cardoso (2001) assevera que (...)enquanto não houver uma reforma 

dos serviços técnicos, o Poder Judiciário terá que, forçosamente, aumentar 

o número de magistrados e de serventuários, de maneira contínua, o que 

por certo irá comprometer o seu orçamento e credibilidade(...). Logo, 

investir em recursos humanos, é uma solução paliativa e muito cara, haja 

vista a proporção desse crescimento. Segundo Montenegro (2014) a 

chamada ”cultura da litigiosidade” pode vir a sobrecarregar o Judiciário 

com 114.000.000(cento e catorze milhões) de processos até 2020. Logo 

investir em pessoal será uma constante, tendo em vista o caráter crescente 

da demanda a ser atendida. 
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Dessa forma, diante do avanço das tecnologias da informação 

através Inteligência Artificial, Big Data, IoT e algoritmos para a tomada de 

decisão, buscou-se verificar, através da pesquisa bibliográfica, qual a 

viabilidade de incorporar soluções automatizadas no Judiciário como forma 

de proporcionar uma melhor vazão da demanda e, consequentemente um 

aumento da celeridade processual. 

Para tanto, estudou-se algumas das técnicas encontradas na 

literatura, bem como conceitos que sustentam e dão origem a todo essa 

complexa estrutura de algoritmos e tecnologias que chama-se Inteligência 

Artificial. 

Adiante se realizou uma pesquisa bibliográfica a fim de conhecer os 

trabalhos já desenvolvidos que discutiam a temática. Buscou-se 

compreender a motivação desses autores, as tecnologias que trabalharam e 

as críticas que apresentaram. 

Nesta perspectiva, verificou-se que a solução automatizada é uma 

alternativa que pode contribuir para melhor desempenho do Judiciário. 

Entendem que nem todos os casos a IA se mostra apta a solucionar, mas 

em casos simples a ferramenta automatizada pode contribuir para melhorar 

o trabalho dos magistrados. Um exemplo concreto de IA nesse sentido é o 

caso da Receita Federal e seu número reduzido de auditores. 

Pupo e Olivon (2018) declaram que a Inteligência Artificial já vem 

sendo utilizada pela Receita Federal em processos tributários. Destaca que 

processos de baixo valor e baixa complexidade são vistos como o principal 

desafio, uma vez que, correspondem a 0,5% do valor total em litígio, mas 

em volume representam 60% do estoque de procedimentos. Para não 

ficarem sem ser apreciados, essas disputas menores passaram a necessitar 

de uma solução ”digital”. Na solução está sendo testadas ferramentas que 

são capazes de ”ler” autos, identificar as alegações da defesa e elaborarem 

propostas de decisão. 

Resta demonstrado, portanto que, no que tange o Judiciário a IA 

não visa substituir a figura do Juiz, mas ser uma ferramenta apta a lhe 
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proporcionar uma maior capacidade de trabalho, como na aplicação 

utilizada pela Receita (PUPO; OLIVON, 2018). 

Por outro lado, no que tange as tecnologias, pode-se constatar que 

não há uma técnica que vem sendo usada na área de forma pacificada. O 

caráter embrionário da pesquisa na área é demonstrado pela pluralidade de 

técnicas sendo testadas, como que em busca de se verificar qual é a mais 

adequada. Assim, soluções envolvendo algoritmos genéticos, redes neurais, 

ontologias, árvore de decisões, processamento de linguagem natural e 

outras são encontradas com frequência na literatura. 

Por fim, as críticas apresentadas ao emprego da IA no proferir das 

decisões, giram em torno de dois problemas apresentados: a padronização 

das decisões e a base de dados treinamento do algoritmo; No que tange a 

padronização das decisões, alega-se que essa prática pode trazer riscos ao 

exercício de uma adequada interpretação e por conseguinte à própria 

aplicação do direito. 

Já em relação a base de dados de treinamento, o problema consiste 

no risco da IA aprender com exemplos de julgados errados, marcados pelo 

preconceito e discriminação. Logo, um algoritmo aprenderia com uma base 

viciada e seria uma forma de perpetuar os preconceitos ao invés de ser uma 

alternativa para combatê-los. O fato do programador ser uma pessoa, que 

possui seus preconceitos e opiniões, também é um problema que precisa 

ser considerado na hipótese de uso de uma ferramenta para esse fim, 

Gadamer (1997) ressalta que todas as pessoas possuem pré compreensões, 

conscientes e inconscientes, que afetam os seus julgamentos, não há que se 

esperar que com o desenvolvedor seja diferente. 

Apesar das criticas, a maioria dos autores demonstraram ser 

favoráveis ao uso de ferramentas de apoio à tomada de decisão para os atos 

de competência do magistrado. Os pontos negativos apontados são 

passíveis de correção e controle, de forma a ser possível afastar as 

hipóteses de perpetuação de preconceitos. No que tange aos 

programadores, montar uma equipe plural, já seria uma forma de contribuir 
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para redução do risco de um viés ser materializado via software, sistemas 

de código fonte aberto é outra alternativa, haja vista que um sistema que 

funciona de forma transparente pode ser auditado por qualquer pessoa. 

A parte mais difícil de ser afastar o risco da IA aprender com 

preconceitos reside, de fato, nas bases de treinamento. É possível definir 

quais os tipos de dados a IA deverá utilizar para aprender a resolver 

determinado problema, contudo seria um limitador à sua capacidade de 

aprendizado e poderia reduzir seu desempenho. Há também a possibilidade 

de se tratar as bases de treinamento de forma a eliminar casos que são 

manifestamente discriminatórios. Essa solução, contudo, gera outros 

problemas, como quem fará a seleção do que é ou não discriminatório e, o 

elevado custo de se produzir uma base ”limpa”. 

Essas dificuldades seriam mais preocupantes se a proposta fosse 

utilizar a IA como agente para tomar decisões, como a princípio os usos 

dessas ferramentas visam o apoio à tomada de decisão, todas as respostas 

automáticas a casos, sejam consideradas simples ou complexos, passará, 

necessariamente pela apreciação de um magistrado. 

Destarte a todo o exposto, compreende-se que essa pesquisa, devido 

a seu caráter limitado, buscou propor reflexões acerca dessa temática, de 

forma a motivar acadêmicos, pesquisadores, profissionais de TI e Direito, a 

envidarem esforços a fim de tornar possível o quanto antes a efetivação 

dessas ferramentas na estrutura do Judiciário. 

O aspecto incipiente da temática abre oportunidades de pesquisa em 

diversas direções. Uma proposta de trabalho futura consiste na realização 

de experimentos acerca do uso da IA para clusterização das jurisprudências 

dos tribunais. Tratam-se de técnicas de Aprendizagem de máquina não 

supervisionada de Agrupamento (Clustering). Algoritmos de agrupamento 

são úteis para se encontrar padrões entre grandes quantidades de dados não 

rotulados, isto é, que não possuem metadados de identificação.  

A razão para se haver interesse nesse tipo de IA é a possibilidade de 

desvendar a organização dos padrões existentes nos dados através de 
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clusters (grupos) que podem ser identificados. Dessa forma, é possível 

desvelar semelhanças e diferenças entre os padrões existentes, permitindo 

assim, derivar conclusões importantes a respeito deles. 

No âmbito jurídico, conseguir identificar as relações existentes 

entre a jurisprudência, doutrina e lei automaticamente, baseada em casos 

concretos, pode permitir aos profissionais do Direito, um ganho de 

produtividade no que tange a capacidade de pesquisa e recuperação das 

informações de seu interesse. 
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RESUMO: Este breve ensaio pretende apresentar a construção de 

standards argumentativos que possam ser úteis ao estudioso e ao 

intérprete/aplicador do Direito, especialmente o Direito Ambiental, para a 

construção/desvelamento da(s) norma(s) que possa advir do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988. O estudo será feito a partir de uma 

compreensão do Direito no âmbito do paradigma pragmático da linguagem. 

Será apresentada uma teoria do Direito Ambiental que designamos de 

antropoecocentrismo, construída a partir do paradigma pragmático da 

linguagem, capaz de superar o viés ontológico clássico ainda vigente, em 

geral, na Teoria do Direito e, assim, no Direito Ambiental. 

PALAVRAS CHAVE: Paradigma mentalista. Paradigma pragmático da 

linguagem. Direito Ambiental. Meio Ambiente. Desenvolvimento 

Sustentável. Standard argumentativo. Antropoecocentrismo. 
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1. SUSTENTABILIDADE: CONSTRUINDO STANDARDS 

ARGUMENTATIVOS TENDO O DIREITO INSERIDO NO 

PARADIGMA PRAGMÁTICO DA LINGUAGEM 

 

 A partir do giro linguístico-pragmático, desde Wittgenstein (2002), 

o significado das palavras, dos signos linguísticos, apenas se concretiza no 

seu uso em um dado contexto. A linguagem se dá em meio a variados jogos 

de linguagem que emanam e integram uma gramática profunda que molda 

e é também moldada pelo mundo da vida. 

Dessa maneira, o Direito se apresenta como um jogo de linguagem 

específico, dotado de uma gramática específica moldada pela doutrina, 

legislação e jurisprudência, ou seja, de uma práxis da qual emanam 

conceitos jurídicos que lhe conferem sistematicidade.  

Não obstante, como uma forma de linguagem que é o Direito não 

possui conceitos determinados, ao contrário, se revela permanente aberto a 

variadas possibilidades de significação que se dão a cada caso concreto, ou 

seja, na sua práxis. Dessa maneira, também se pode afirmar que  os 

significados dos conceitos jurídicos, de suas normas, se revelam no seu 

uso, ou seja, em sua aplicação em um dado caso concreto. 

A compreensão do Direito como um jogo de linguagem, ademais, 

coaduna com a proposta de Habermas (1997) que o compreende como um 

sistema social, a partir das teorias sistêmicas trazidas por Maturana e 

Varela (2001), e por Luhmann (1983 e 1985). 

Nesse sentido, o Direito se apresenta como um sistema autopoiético 

regido, internamente, por um código binário em termos de lícito/ilícito, 

constitucional/inconstitucional e, no plano do Direito Ambiental, 

preservação-sustentabilidade/degradação-insustentabilidade, ou meio 

ambiente ecologicamente equilibrado/meio ambiente ecologicamente 

desequilibrado. 

Soma-se a isso a distinção discursiva entre Discurso de Aplicação e 

Discurso de Fundamentação trazida por Habermas (1997) em que, na 

gênese normativa, mormente nos processos legislativos (fundamentação), 
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sempre que pressões advindas de fatos produzidos por outros sistemas 

sociais (economia, política, religião, etc.) exerçam influência e passem a 

interessar ao sistema do Direito (irritação sistêmica), haverá um in put. Ou 

seja, tal fato passa a integrar o Direito, através do processo legislativo, 

tornando-se uma norma jurídica. 

Neste nível, variadas formas argumentativas transitam e disputam 

por primazia (argumentações políticas, axiológicas, religiosas, econômicas, 

históricas, ecológicas, científicas, etc.), sendo discursivamente, isto é, por 

meio das normas jurídicas que regulam o processo jurídico, selecionadas, 

filtradas e transformadas na nova norma jurídica produzida. Eis aí, 

inclusive, a autopoiese do sistema jurídico, uma vez que o processo 

legislativo é regulado pelo próprio Direito. 

A partir do momento em que se tem uma nova norma jurídica 

devidamente promulgada, passa-se ao nível discursivo da aplicação. Aqui, 

a cada caso concreto, as normas jurídicas, prima facie, estarão disputando 

por aplicação e o intérprete/aplicador, deverá selecionar a norma adequada, 

em conformidade com os dados específicos do caso concreto (viés 

concretista), lançando mão, exclusivamente, de argumentos deontológicos, 

do tipo lícito/ilícito, constitucional/inconstitucional, respeitando-se o 

código binário do Direito. 

Selecionada e aplicada, isto é, concretizada a norma jurídica ao caso 

concreto, ocorre um verdadeiro out put sistêmico, uma vez que assim o 

Direito devolve aos demais sistemas sociais em seu entorno, um fato 

relevante (decisão judicial) que regula e transforma expectativas e 

realidades sociais. Esta movimentação de in put e out put que marca a 

relação permanente entre o sistema do Direito e os demais sistemas sociais 

em seu entorno, que Luhmann (1983 e 1985) designou de irritação 

sistêmica, revela a dialética que imanta as relações sociais e, 

especialmente, a operacionalidade do Direito. 

Com estes fundamentos, fica fácil perceber que, sempre que 

questões sociais oriundas de sistemas como a moral, a ética, a biologia, a 
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ciência, a ecologia, tanto quanto a economia e a política, passam a disputar 

primazia acerca do meio ambiente, sem que um consenso mais abrangente 

e duradouro possa ser estabelecido, tais influxos passam a irritar o sistema 

do Direito, único capaz de criar uma norma geral, abstrata e de aplicação 

universalizada com vistas a se padronizar e harmonizar as expectativas 

sociais. 

Nessa seara advém a norma do art. 225 da Constituição Federal de 

1988, demonstrando que a questão ambiental revelou-se tão importante que 

veio a ser tratada no nível dos direitos fundamentais, uma vez que se 

relaciona e influencia a vários outros direitos, tais como a propriedade 

privada, o patrimônio histórico e cultural, a ordem econômica, a saúde, o 

lazer, a vida, a educação, as liberdades individuais e coletivas tais como a 

liberdade de expressão artística, religiosa e científica, etc.  

Ademais, hodiernamente tem se tornado cada vez mais evidente 

que a preservação e equilíbrio ambiental são imperativos para se preservar 

e garantir a própria existência e continuidade da espécie humana, bem 

como de todas as demais espécies de seres vivos existentes no planeta. 

Não é por outro motivo que o legislador constituinte tenha lançado 

mão, no nível semântico, da construção de um standard que pudesse ser o 

mais abrangente e explícito possível, a indicar a necessidade de se criar 

práticas e relações econômicas e sociais sempre limitadas pela lógica da 

preservação de um meio ambiente que se mantenha ecologicamente 

equilibrado e capaz de sustentar uma vida saudável para as presentes e 

futuras gerações. 

Assim, a cada caso concreto, a cada conflito social a demandar 

solução jurídica, o intérprete/aplicador, no nível do discurso de aplicação 

do Direito, deverá desvelar, selecionar a norma adequada, mas tendo em 

vista que há um ponto de partida a ser observado em seu esforço 

hermenêutico, qual seja, o satandard argumentativo trazido pelo texto 

constitucional. 
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Ora, é certo que, desde o giro linguístico-pragmático, o texto não 

traz em si nenhuma essência própria, não se revela como um conceito 

determinado e unívoco. Ao contrário, se abre para múltiplas possibilidades 

interpretativas e significativas, em cada caso concreto que se apresente. Ou 

seja, a interpretação não se esgota no nível sintático e semântico, mas 

incorpora o se realiza no nível pragmático, o que, no Direito vem se 

realizando por meio das teorias concretistas desde Müller (2008). 

Nada obstante, em sendo o Direito um sistema social que se 

apresenta como um jogo de linguagem possui uma gramática própria, que 

lhe confere status de ciência, de modo que o intérprete não pode abrir mão 

de um tratamento epistemológico quando da interpretação e aplicação das 

normas jurídicas, sob pena de se desvirtuar e desnaturar o Direito em doxa 

(senso comum), ou na subjetividade axiológica do próprio intérprete. 

Disso decorre a importância dos conceitos jurídicos historicamente 

cunhados por meio da doutrina e da jurisprudência, que se mantêm 

relevantes para os processos hermenêuticos na busca da construção/seleção 

da norma adequada a ser aplicada em um caso concreto. Assim, mesmo 

que tais conceitos jamais sejam determinados, unívocos ou cerrados, 

estando permanentemente abertos a futuras e múltiplas (re)interpretações, 

ainda assim são importantes ferramentas que o intérprete deve utilizar, o 

que garante, inclusive, cientificidade ao Direito. 

Desta maneira, ao se analisar o texto de uma norma jurídica, sempre 

diante das especificidades de um caso concreto, o intérprete terá à sua 

disposição variados Standards argumentativos que se revelam exatamente 

por meio dos conceitos jurídicos encontráveis na doutrina e na 

jurisprudência, que lhe servirão de ferramentas importantes para o 

desenvolvimento do processo interpretativo e, assim, para a 

construção/seleção da norma jurídica adequada a ser aplicada ao caso 

concreto. Mais uma vez se revela a dialética que impregna a 

operacionalização do Direito. 
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É com estas noções que pretendemos, a seguir, apontar um caminho 

para a construção de um standard argumentativo, a partir do art. 225 da 

Constituição Federal de 1988, acerca da noção de sustentabilidade. 

Nesse sentido, podemos asseverar que o reconhecimento da 

importância do meio ambiente e de sua preservação e recuperação em 

busca de se mantê-lo ecologicamente equilibrado com vistas a se garantir 

uma sadia qualidade de vida para os presentes e futuras gerações, 

certamente passa pela necessidade/possibilidade de se alterar a 

lógica/significação de “desenvolvimento” como um dado meramente ou 

precipuamente econômico-capitalista”. 

Portanto, a ampliação de possibilidades significativas, inerente a 

própria abertura hermenêutica do dasein, permite, ou mesmo impõe que a 

questão ambiental passa a interessar a vários sistemas sociais, além do 

sistema econômico. 

Assim, v. g., questões religiosas, envolvendo, por exemplo, rituais 

indígenas, questões de fundo histórico e cultural, como a preservação de 

sítios arqueológicos, a preservação de espécies, especialmente aquelas já 

ameaçadas de extinção, a manutenção de habitats naturais e sua 

harmonização com o meio ambiente humano rural e urbano, o lazer com a 

utilização de recursos naturais como praias, rios, florestas, grutas e 

cavernas, além da própria necessidade de manutenção de componentes 

ambientais e ecológicos sem os quais todas as formas de vida, inclusive a 

humana, perecerão, como o ar e a água doce sem poluição, solo fértil para 

a produção de alimentos, etc. (a lista de exemplos, aqui, é obviamente 

exemplificativa). 

Todas estas situações e inúmeras outras possíveis, certamente 

exercem pressão causando irritação no sistema do Direito que passou, por 

meio do discurso de fundamentação, a realizar um verdadeiro in put 

traduzindo todas estas demandas para o jogo de linguagem jurídico, o que 

vem ocorrendo tanto através do Direito Internacional (v. g, a Conferência 

de Estocolmo de 1972, a Eco ou Rio 92 em 1992 e o Protocolo de Quioto 
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que entrou em vigor em 2005, dentre outros), quanto internamente (toda a 

legislação infraconstitucional brasileira desde a década de 1980, passando 

pela Constituição Federal de 1988 e legislações posteriores que se referem 

ao meio ambiente).  

De qualquer forma, certamente a Constituição Federal de 1988 se 

apresentou como um verdadeiro marco e “divisor de águas”, apontando 

para a construção e implementação de um novo paradigma acerca da 

questão ambiental, inserido na lógica do Estado Democrático de Direito. 

Com isso, podemos apontar para a superação de uma visão que se 

mostre pautada estritamente pelo ponto de vista econômico, típico do 

Estado Liberal e ainda persistente atualmente por meio dos influxos 

neoliberais, com vistas à construção de uma perspectiva bem mais 

abrangente e holística no sentido de um desenvolvimento sustentável e 

ecologicamente equilibrado como bem essencial para a manutenção de 

uma sadia qualidade de vida para os presentes e futuras gerações. 

Como se pode já antever, a noção acima esposada, como um 

standard argumentativo, passa a orientar os intérpretes/aplicadores para a 

construção/seleção da norma adequada a ser aplicada a um dado caso 

concreto, agora no nível do discurso de aplicação do Direito.  

Tal orientação se dá não como algum tipo de conceito determinado, 

mas como um possível ponto de partida argumentativo a ser sempre 

desenvolvido e densificado a cada caso concreto, conforme suas 

especificidades, auxiliando o intérprete/aplicador, no discurso de aplicação, 

a erigir a resposta correta/norma adequada. Nestes termos, não se está aqui 

diante de alguma norma pré-determinada no nível semântico a ser 

subsumida a uma hipótese fática.  

Desta forma, a norma a ser extraída/desvelada do texto do art. 225 

da Constituição Federal de 1988, à luz do standard que aponta para um 

desenvolvimento sustentável e ecologicamente equilibrado como bem 

essencial para a manutenção de uma sadia qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerações, será a priori, sempre aberta e não encerrando 
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nenhum conceito fechado ou determinado, mas que poderá ser útil para 

apontar um caminho para a solução do caso concreto, momento em que 

será a norma desvelada/construída e densificada/concretizada. 

Ora, como já foi dito, desde Müller (2008), a norma jurídica não se 

encerra ou se esgota no nível sintático e semântico do texto, que é apenas 

um de seus componentes, ou aspectos, ou momentos. A norma surge ao 

final da aplicação, do processo hermenêutico, realizado concretamente, em 

um caso concreto, sob a forma de sua solução/decisão. 

O concretismo no Direito, ademais, advém do giro linguístico-

pragmático que reconhece na linguagem (o Direito, inclusive), além dos 

planos sintático e semântico, também e principalmente o viés pragmático.  

Portanto, serão as especificidades do caso concreto, que o tornam 

único, que irão nortear, pragmaticamente, a significação/densificação a ser 

dada ao texto da norma quando de sua aplicação. A verdadeira norma 

aplicada e seu significado, dessa forma, se revelarão a posteriori. 

Afinal, a partir do giro hermenêutico e do giro linguístico-

pragmático, constata-se que não há conceitos unívocos, cerrados ou 

determinados de modo que as palavras, os signos, a linguagem, não são 

“seres” dotados de uma “essência” única (ontologia clássica), tampouco a 

linguagem é mero instrumento utilizado “racionalmente” pelo ser 

cognoscente (o homem) para designar, como correspondência, os objetos 

no mundo (filosofia da consciência). 

Entretanto, isso não significa que devamos abandonar todos os 

conceitos que historicamente vêm sendo construídos em meio à doutrina e 

a jurisprudência. Tudo o que aprendemos desde a faculdade de Direito, na 

prática forense, na doutrina e jurisprudência, permanece de suma 

importância, são elementos que compõem o que designamos de Ciência do 

Direito e integram seu jogo de linguagem específico. Estes conceitos, não 

obstante, devem ser tomados como standards argumentativos marcados 

pela provisoriedade e, não, como essências ou conceitos unívocos que 

denotem alguma verdade absoluta. 
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Da mesma maneira, no âmbito do Direito Ambiental, não há uma 

única “essência” ou um único conceito de “desenvolvimento sustentável”, 

mas várias conceituações possíveis (standards) e alcançáveis conforme o 

enquadramento paradigmático do intérprete. 

A título de breve explicação, a doutrina ambientalista aponta 

efetivamente dois modelos acerca da preservação ambiental e do 

desenvolvimento sustentável: antropocentrismo e ecologia profunda (ou 

ecocentrismo). O antropocentrismo, por sua vez, divide-se em 

economicocentrismo (ou antropocentrismo tradicional) e 

antropocentrismo alargado. 

A visão antropocêntrica na vertente do economicocentrismo “(...) 

reduz o bem ambiental a valores de ordem econômica, fazendo com que 

qualquer consideração ambiental tenha como ‘pano de fundo’ o proveito 

econômico pelo ser humano.” (LEITE, in CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 

137). 

Já o antropocentrismo alargado, como explica Leite (2007), 

 
(...) centra a preservação ambiental na garantia da dignidade 

do próprio ser humano, renegando uma estrita visão 

econômica do ambiente. O ‘alargamento’ dessa visão 

antropocêntrica reside justamente em considerações que 

imprimem ideias de autonomia do ambiente como requisito 

para a garantia de sobrevivência da própria espécie humana. 

Aqui, o ambiente não é visto como passaporte à acumulação 

de riquezas, sendo compreendido como elementar à vida 

humana. De acordo com Sendim, essa nova percepção do 

meio ambiente fundamenta-se no interesse público, na 

integridade e na estabilidade ecológica da natureza, e não na 

utilidade direta dos elementos do meio ambiente para o 

homem. (LEITE, in CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 137-

138). 

 

 O mesmo autor prossegue acerca do modelo da ecologia profunda, 

explicando que, 

A ecologia profunda atenta para um paradigma de 

compreensão do mundo, relegando uma concepção 

mecanicista baseada em ciências que têm como objetos 

cognoscíveis realidades estanques buscando uma 

compreensão holística espiritualizada na qual o ‘eu’ e a 

natureza não são distintos. No campo do Direito, a ecologia 

profunda traz novas categorias como a do direito subjetivo de 
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animais e plantas! De acordo com Steingleder, o primeiro 

pressuposto da ecologia profunda é fazer da natureza um 

sujeito de direito, superando-se a concepção de que a natureza 

é mero objeto de direitos, a fim de reconhecer-lhe uma 

dignidade própria e a fazer valer os direitos fundamentais a 

opor aos seres humanos. (LEITE, in CANOTILHO; LEITE, 

2007, p. 139). 

 

Dessa forma, certamente é possível conceituar e, assim, lidar com o 

princípio/standard do desenvolvimento sustentável, tal como proposto 

acima, a partir de uma matriz liberal, capitalista, individualista e 

conservadora, o que se dá no modelo do economicocentrismo.  

Igualmente se mostra possível interpretar e compreender o 

desenvolvimento sustentável sob uma ótica social e comunitarista, nos 

termos que preconiza a doutrina do antropocentrismo alargado. Aliás, a 

doutrina, no âmbito do Direito Ambiental no Brasil, vem apontando que 

esta seria a tese “adotada” pela Constituição Federal de 1988, o que faz a 

partir dos elementos sintáticos e semânticos do texto do art. 225111. 

Da mesma forma, o tema da sustentabilidade também poderá ser 

compreendido a partir da tese da ecologia profunda ou ecocentrismo, que 

remonta a uma visão cosmológica e ontológica do mundo típica da 

filosofia da ontologia essencialista clássica e que vem ganhando terreno na 

doutrina ambientalista, por exemplo, por meio da famosa teoria de Gaia112.  

Ou podemos optar ou, melhor, nos enquadrar numa perspectiva de 

um Estado Democrático de Direito compreendido/concebido a partir e 

dentro do paradigma pragmático da linguagem, como se proporá a seguir a 

partir do que designamos de antropoecocentrismo. 

 
111 Nesse sentido, veja Leite, in Canotilho; Leite (2007, p. 141-142). 

112 “A Hipótese de Gaia ou Teoria de Gaia foi criada pelo cientista inglês James 

Lovelock. A tese afirma que o planeta Terra é um ser vivo, capaz de gerar, manter e 

alterar as suas condições ambientais para a preservação da vida existente no planeta. Ou 

seja, o planeta Terra se comporta como um organismo vivo e inteligente, sendo capaz de 

superar situações de desequilíbrio ameaçadoras à vida e criar novas condições de 

equilíbrio mesmo que isso exigisse grandes adaptações das espécies. O nome da teoria é 

uma homenagem à deusa Gaia, divindade que representava a Terra na mitologia grega.” 

(MIRANDA, in FILHO et al, 2010, p. 259). 
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Sendo assim, o desenvolvimento sustentável poderá ser conceituado 

e praticado como uma noção ou ação estratégica, dissimulando-se e 

encobrindo-se uma busca individualista, conservadora e incessante pelo 

lucro (economicocentrismo), em que uma possível preservação e 

recuperação do meio ambiente serão apenas um meio de se garantir, por 

mais algum tempo, a existência de mais recursos e matérias primas a serem 

explorados para a obtensão de mais lucro; tanto quanto o tal conceito 

poderá ser lavrado a partir do eixo comunitarista que propugna por lógica 

de prevalência do interesse público/social, da coletividade e já reconhece 

valor intrínseco ao meio ambiente e seus componentes, mas mantém a 

perspectiva de que a sustentabilidade se faz importante para que se 

conserve a vida humana (antropocentrismo alargado).  

Da mesma forma, os defensores do ecocentrismo, ou da ecologia 

profunda, irão entender que a sustentabilidade somente ocorrerá em função 

do reconhecimento de que o meio ambiente e cada de um de seus 

componentes sejam considerados como entes dotados de autonomia em 

relação ao ser humano e, assim, portadores de dignidade e essência própria 

de modo que a sua preservação decorreria da obrigação moral de se 

respeitar tais seres e reconhecer que os mesmos possuiriam direito 

subjetivo a existir e de não serem violados/explorados. Aliás, nesta visão, o 

ser humano perde qualquer primazia e passa a ser visto como sendo apenas 

um dos entes que integram o meio ambiente. Com isso, não só os humanos 

seriam sujeitos de direitos, mas todos os seres naturais bem como o próprio 

meio ambiente (Gaia). 

Nada obstante, entendemos que a leitura ou assunção isolada de 

uma ou outra destas perspectivas ainda não permite uma verdadeira ruptura 

paradigmática, mantendo-se o Direito e o Direito Ambiental enquadrado no 

âmbito da ontologia clássica e da filosofia da consciência, isto é, no 

paradigma mentalista.  
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Em outras palavras, o meio ambiente continuaria sendo tratado com 

um objeto dotado de uma determinada essência e passível de alguma 

conceituação cerrada, prévia e absoluta.  

Ou seja, os defensores de cada uma das três vertentes apresentadas, 

para construírem suas teses e seus conceitos acerca do meio ambiente e da 

sustentabilidade, partem de pré-conceitos (no sentido gadameriano) que 

tomam como sendo absolutos e representantes de uma verdade objetiva: a) 

o ser humano tido como o centro de todas as coisas e, assim, dotado de 

primazia em relação aos demais seres e o único reconhecido como sujeito 

de direitos, nos termos do antropocentrismo e suas variações do 

antropocentrismo alargado e do economicocentrismo; b) ou assumir que o 

planeta Terra (Gaia), bem como todo e qualquer ser ou elemento que lhe 

integre, inclusive o próprio homem, seja cada qual dotado de uma essência 

e dignidade imanente, própria, sem nenhuma primazia entre si e sendo 

todos sujeitos de direitos. 

A ideia que passaremos a defender é que tal postura de adoção de 

uma “verdade” ou “essência” a priori mantém os modelos apresentados no 

nível do paradigma mentalista de modo que apresentaremos um modelo 

alternativo, que designamos de antropoecocentrismo, termo com o qual 

pretendemos partir da noção de que a priori, não há nenhuma essência 

imanente aos seres ou ao mundo, uma vez que este é linguisticamente 

constituído pelo dasein. 

Desta forma, no âmbito do paradigma pragmático da linguagem, 

bem como a partir de uma litura concretista do Direito, a adoção de uma 

perspectiva que tenda a privilegiar o ser humano seja num viés econômico, 

social, histórico, cultural, científico etc., ou que venha a exigir proteção a 

um bioma, um ecossistema, um grupo de animais ou uma única espécie, ou 

a preservação de alguma paisagem natural ou sítio arqueológico, enfim, 

preservar e dar primazia ao meio ambiente em detrimento de algum 

interesse humano, somente se dará no âmbito de um caso concreto 
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específico, e a seleção de uma ou outra postura advirá das suas 

especificidades. 

Com isso, a proposta do antropoecocentrismo parte do pressuposto 

de que, a priori, nenhuma postura pode ser tida como absoluta ou 

hierarquicamente superior a qualquer outra, mas, ao contrário, todas se 

encontram em um nível de equiprimordialidade.  

Somente no momento da aplicação do Direito, com a 

construção/seleção da resposta correta/norma adequada, a partir das 

especificidades de um dado caso concreto, é que a norma será densificada e 

promoverá a proteção de um ou outro viés. 

 

2. PROPOSTA DO MODELO AMBIENTAL DO 

ANTROPOECOCENTRISMO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE 

STANDARDS ARGUMENTATIVOS 

 

Com base no giro Hermenêutico e no giro linguístico-pragmático 

que proporcionam a inserção do Direito no paradigma pragmático da 

linguagem, propomos o modelo ambiental do antropoecocentrismo, por 

meio do qual será feito o enquadramento e uma proposta de compreensão 

do princípio/standard do desenvolvimento sustentável à luz do art. 225 da 

Constituição Federal de 1988. 

Destarte, em sendo a abertura hermenêutica um ek-sistencial do 

dasein, as expressões contidas no texto constitucional não devem ser 

apreendidas apenas no seu nível sintático e semântico, tampouco possuem 

essências próprias a denotarem conceitos determinados.  

Com isso, a construção de standads argumentativos, a uma, não 

poderá partir de significados a priori e tidos como definitivos e, a duas, 

somente terá o condão de apresentar ou apontar possíveis caminhos ou 

conceitos, sempre os mais abrangentes e jamais definitivos, mas que 

possam auxiliar o intérprete quando da aplicação/concretização do Direito 

em um caso concreto, momento em que a norma adequada poderá ser 

selecionada e concretizada. 
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É nestes termos que passamos a apresentar algumas possibilidades 

interpretativas advindas do art. 225 da Constituição Federal de 1988 que 

possam informar o modelo proposto do antropoecocentrismo, mas, não 

custa lembrar mais uma vez, sem nenhuma pretensão de que se configurem 

em conceitos absolutos, determinados e cerrados. Noutros termos, em 

sendo esta proposta a de formação de standards argumentativos, a abertura 

hermenêutica estará sempre presente. 

 Vejamos o teor do art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, 

para que se torne mais didática a análise proposta: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

 A partir do texto constitucional, vejamos as seguintes 

possibilidades: 

 

a) Todos têm direito: a expressão todos, em uma visão 

holística, não se limita aos seres humanos, tal como numa visão 

economicocêntrica ou antropocêntrica alargada. Mais que isso, 

todos, no nível do antropoecocentrismo pode e deve indicar todos 

os seres vivos. Portanto, todos os seres vivos, segundo o art. 225 da 

CF/88, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida (todas as formas de vida). Para 

que todas as formas de vida possam ser efetivamente preservadas, 

estendendo-se a elas o direito de existir é que se impõe a 

manutenção de um meio ambiente que seja ecologicamente 

equilibrado, o que implica em preservar e recuperar seus 

componentes, ecossistemas e biomas, o que demanda também a 

preservação dos seres inanimados, tais como o ar, a água, solo, 

formações rochosas, etc.  
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b) Dever do Poder Público e da Coletividade de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as 

presentes e futuras gerações: neste ponto, a norma/standard refere-

se aos seres humanos (coletividade) e suas instituições 

culturais/sociais (Poder Público). O ser humano é quem cria as 

instituições, inclusive, o Direito e, mais abrangentemente, como 

dasein, constitui linguisticamente o mundo, seu mundo da vida. 

Assim, é o ser humano quem tem capacidade para criar e postular 

direitos. Com isso, uma vez que se reconhece que o direito é 

atribuído a todos os seres vivos, presentes e futuros 

(responsabilidade intergeracional), impõe-se, agora, o dever de ser 

defender e preservar o meio ambiente. E não há como se respeitar, 

defender, preservar, garantir e/ou concretizar o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado sem que todo o meio 

ambiente (macrobem) e seus componentes (microbens, inclusive a 

fauna e a flora vivas) sejam efetivamente respeitados, preservados, 

defendidos, recuperados, o que impõe uma visão holística do meio 

ambiente, do Direito Ambiental e, portanto, de todo o Direito.  

 

A partir destas premissas apresentaremos seis standards 

argumentativos que comporão o modelo proposto do antropoecocentrismo 

pelo qual se propugna um desenvolvimento sustentável e ecologicamente 

equilibrado como bem essencial para a manutenção de uma sadia 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

 

a) 1º standard: o Direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida é atribuído a 

todos os seres vivos, sendo que sadia qualidade de vida 

extrapola o âmbito da vida humana em termos de saúde e 

qualidade espiritual, econômica, cultural, etc. humanas, e 

alcança a sadia qualidade dos processos ecológicos, do 
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equilíbrio dos ecossistemas e biomas que garantem e sustentam 

todas as formas de vida; 

b) 2º standard: o Dever de defender e preservar este meio 

ambiente, por sua vez, é atribuído e imposto ao ser humano e 

suas instituições (coletividade e Poder Público), uma vez que, 

por óbvio, os demais seres vivos não possuem, de per si, 

capacidade postulatória. Mas tal dever não é nenhum “ato” de 

benevolência ou caridade que o ser humano poderia “escolher” 

ou “descartar”, mas uma imposição antropológica advinda da 

sua qualidade hermenêutica e intersubjetiva de dasein como um 

seu ek-sistencial. Assim, a responsabilidade pela preservação e 

respeito a todas as formas de vida, inclusiva a humana, implica 

na necessidade de preservação de todo o meio ambiente e seus 

componentes, uma vez que o dasein compreende que tal 

expediente, de resto, é imperativo para a própria sobrevivência e 

perpetuação da espécie humana. 

c)  3º standard: o Dever de preservação e recuperação do meio 

ambiente se coloca em função/benefício das presentes e futuras 

gerações de todos os seres vivos, indicando uma atuação perene, 

de modo que o standard ou princípio da responsabilidade, tal 

como acima esposado, importa em que os seres humanos, na 

qualidade de dasein, se lancem hermeneuticamente em um 

permanente processo dialético (abertura hermenêutica) de 

construção e reconstrução do seu mundo da vida e aqui, 

especificamente, do seu dever de proteger e preservar o meio 

ambiente como forma, ademais, de se manter sua própria 

sobrevivência. 

d) 4º standard: as presentes e futuras gerações, como já 

antedito, incorporam todos os seres vivos e não somente os 

seres humanos, uma vez que o art. 225 atribui o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Essa a orientação 
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confere coerência, por exemplo, à proibição de qualquer prática 

que possa vir a causar a extinção de qualquer espécie de ser 

vivo, bem como a proibição de imposição de qualquer 

tratamento cruel aos animais (art. 225, § 1º, VII). Ora, é direito 

de todos os seres vivos se perpetuarem não sendo extintos 

(presentes e futuras gerações); igualmente, é direito dos 

animais, que possuem capacidade de padecer de sofrimentos 

físicos e psicológicos, não serem submetidos a práticas cruéis 

(hoje e amanhã); e, por sua vez, é dever dos seres humanos 

(coletividade e Poder Público), respeitar e concretizar estes 

direitos.  

e) 5º standard: dessa forma, por imposição da própria 

necessidade de autopreservação como ek-sistencial do dasein 

que decorre de seu modo de ser-com-e-para-os-outros, desvela-

se do art. 225 que a concretização do direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, atribuído a todos os seres 

vivos, presentes e futuros, somente poderá ser alcançada por 

meio do dever (auto)imposto ao ser humano de defender, 

proteger e preservar o meio ambiente (macrobem) e todos os 

seus componentes (microbem), holística e sistemicamente 

compreendidos, de modo que todos os seres vivos, e não 

somente os seres humanos possuem o direito ao 

desenvolvimento sustentável. 

f) 6º standard: meio ambiente e desenvolvimento sustentável, 

no paradigma proposto do antropoecocentrismo, não mais são 

compreendidos como seres, conceitos ou institutos 

independentes, diferentes, conflitantes e apartados, mas, ao 

contrário, na qualidade de um standard argumentativo, 

compõem uma única realidade e integram um único direito: o 

direito de todos os seres vivos a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado que garanta uma sadia qualidade de 
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vida e a sua perpetuação. Desenvolvimento, portanto, não mais 

comporta uma “essência” ou um “conceito” unívoco, de cunho 

econômico e liberal, inserto numa lógica capitalista de obtenção 

de lucros monetários, ou, mesmo, de que o ser humano teria 

primazia e sobre os demais seres vivos. Desenvolvimento, aqui, 

se infiltra em todos os meios e formas de vida existentes 

presentes e futuras, e que dependem para continuarem vivos e 

se perpetuarem, ou seja, de se desenvolverem, de um meio 

ambiente natural e/ou artificial que possa manter e sustentar 

todas as formas de vida. Dessa forma, passa-se a dizer de um 

meio ambiente em desenvolvimento sustentável, não mais se 

limitando à lógica de um desenvolvimento somente econômico 

e/ou exclusivamente do ser humano, a despeito e em detrimento 

dos demais seres, vivos ou não. Por fim, a dignidade e a 

importância dada ao planeta, ao meio ambiente e seus 

componentes, seres vivos ou inanimados e ao próprio ser 

humano, não são essências imanentes, mas encontram-se no 

dasein que hermeneuticamente as atribui as seres quando 

constitui seu mundo. 

 

2.1. O ANTROPOECOCENTRISMO COMO PROPOSTA DE 

COMPREENSÃO DO DIREITO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO 

PARADIGMA PRAGMÁTICO DA LINGUAGEM 

 

 A partir dos standards acima apresentados, podemos agora 

explicitar e adotar a proposta do antropoecocentrismo como modelo de 

compreensão do Direito Ambiental condizente com o paradigma 

pragmático da linguagem. 

De início, cumpre apontar que este modelo ou paradigma abandona 

qualquer perspectiva que parta da crença de que haja essências imanentes a 

cada ser no mundo, bem como descarta a possibilidade de se ter conceitos 

determinados. Portanto, não há se falar, aprioristicamente, em 
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antropocentrismo ou ecocentrismo, uma vez que não há uma primazia ou 

hierarquia absoluta do ser humano com relação ao meio ambiente ou vice-

versa. 

Ao contrário, o que ocorre é que o ser humano, enquanto dasein, 

desvela e compreende seu papel, sua importância e sua responsabilidade 

com relação aos demais seres e ao meio ambiente como um todo ao 

perceber que ele próprio depende de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para prover sua subsistência e perpetuação.  

A dialética que marca a abertura hermenêutica do dasein, portanto, 

nos permite apontar para a responsabilidade de criação, manutenção, 

preservação e recuperação de um meio ambiente em desenvolvimento 

sustentável, já que a historicidade do dasein aponta para 

intergeracionalidade de sua existência. 

O ser humano não é mais o “centro” de tudo (antropocentrismo), 

tampouco o “dono” e “senhor” da natureza e dos animais 

(economicocentrismo); não é o único titular e destinatário de direitos e, em 

especial, de direitos ambientais que, ademais, não possuem o único fim 

(meio ambiente e direito ambiental) de lhe garantir e prover uma vida boa, 

especialmente do ponto de vista econômico. 

Lado outro, uma vez que o dasein é quem linguisticamente constitui 

o mundo, marcado pela abertura hermenêutica, não há como se aderir à 

tese do ecocentrismo ou da ecologia profunda, pela qual todos os seres, 

vivos ou inanimados, a própria natureza e seus componentes, possuiriam 

uma dignidade própria, uma essência própria e, assim, direitos próprios, 

como se existissem e possuíssem significados apartados do dasein.  

Não é o planeta, ou as árvores, rios, animais, rochas, ou quaisquer 

seres ou objetos no mundo que possuem direitos ou alguma dignidade 

como essências próprias. É o dasein quem atribui direitos ou dignidade ou, 

em outros termos, sentido aos demais seres no mundo, por meio da 

linguagem. 
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Por compreender isso e, mais, que sua própria existência e 

perpetuação depende da manutenção, respeito, preservação e recuperação 

do meio ambiente e de seus componentes, o dasein assume a 

responsabilidade de assim proceder. Desse modo, a responsabilidade 

ambiental que implica no dever de se promover a preservação e 

recuperação do meio ambiente não é uma essência do próprio meio 

ambiente, mas encontra-se no dasein. 

Ao perceber e assumir a importância de se construir e manter um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como condição de garantir uma 

sadia qualidade de vida é que o dasein institucionaliza tal 

princípio/necessidade por meio do Direito, estendendo-o a todos os seres 

vivos e ao próprio meio ambiente. 

Da mesma forma, a partir do paradigma pragmático da linguagem, 

resta impossível, antropologicamente e, assim, hermeneuticamente, ao ser 

humano, como dasein, poder “escolher”, ou apreender de forma racional e 

objetiva (nos termos da filosofia da consciência), os sentidos ontológicos 

do “meio ambiente” e do “desenvolvimento sustentável”, como se estes 

fossem “seres” dotados de “essências” próprias a informar, no âmbito do 

Direito, conceitos jurídicos determinados. 

Com isso, o dasein simplesmente não pode se dar ao luxo de poder 

“escolher” se pretende ou não conciliar tais “conceitos”, tais “objetos”, 

como se o meio ambiente e o desenvolvimento fossem “seres” que 

existissem apartadamente e, mais, estivessem em conflito.  

O homem, como dasein, é um ser hermenêutico e não pode fugir de 

si mesmo, não pode negar, à sua escolha, a abertura hermenêutica, não 

pode se afastar de sua historicidade, da linguagem com a qual se constitui e 

com a qual constitui o próprio mundo e, da mesma forma, não pode se 

livrar da responsabilidade para consigo e para com os outros, inclusive os 

outros “seres” não humanos, responsabilidade esta que marca o dasein, 

imerso na intersubjetividade, como um seu ek-sistencial.  
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O homem é dasein e isso não é uma opção, mas uma condição 

essencialmente hermenêutica e linguística do ser humano, ou seja, sua 

condição antropológica. 

Desta forma, insistimos em que noções como meio ambiente, 

ecologia, preservação, desenvolvimento sustentável, economia, direito, 

cultura, etc., são construções do dasein, não sendo “seres” ou “objetos” 

com essências próprias. É o dasein quem possui a responsabilidade e a 

consciência de que deve respeitar preservar e recuperar o meio ambiente e 

seus componentes. É o dasein quem institucionaliza tais/suas pretensões 

por meio do Direito. E, por fim, os significados, o alcance, os conceitos, ou 

seja, a abertura hermenêutica está no dasein e, não, nos “objetos no 

mundo”, inclusive, o texto de alguma lei. 

Com isso, o que se denuncia, aqui, é que a adoção de qualquer uma 

das propostas ou modelos do economicocentrismo, antropocentrismo 

alargado ou ecocentrismo, tal como a doutrina ambientalista vem 

apresentando, como sendo conceitos determinados, implicará em um 

velamento, um encobrimento do ser que conduziria o dasein ao plano 

existentivo, ao falatório, à vida inautêntica tal como preconizado por 

Heidegger (2004).  

Manteria o intérprete/aplicador preso ao nível dos pré-conceitos 

impedindo-se a fruição e completude do círculo hermenêutico apresentado 

por Gadamer (2003) ao mesmo tempo em que impediria o fluxo discursivo 

e intersubjetivo que poderia tornar os interessados/afetados pelo discurso 

jurídico-ambiental seus coautores, além de seus destinatários, para 

falarmos com Habermas (1997).  

Permitiria a corrupção sistêmica do Direito Ambiental, quebrando e 

rompendo seu código binário interno (lícito/ilícito; meio ambiente 

sustentável/meio ambiente insustentável), convertendo ou desnaturando o 

Direito em Política ou em Economia, como alertado por Habermas (1997) 

a partir de sua interlocução com Luhmann (1983 e 1985). 
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Por fim, permitiria, quando da aplicação do Direito Ambiental que 

se fizessem interpretações/aplicações abstratas, como se a norma jurídica 

se limitasse ao nível sintático e semântico do texto, desconsiderando-se os 

dados específicos do caso concreto e, com isso, ignorando-se o elemento 

pragmático da linguagem e, assim, o viés concretista do Direito 

preconizado desde Müller (2008). 

A proposta do antropoecocentrismo construída a partir da inserção 

do Direito no paradigma pragmático da linguagem, portanto, não abre mão 

dos ganhos trazidos pelo giro hermenêutico e do giro linguístico-

pragmático e se volta para uma visão holística do Direito e entende que as 

normas jurídicas são todas a priori aplicáveis, sendo a norma adequada a 

configurar uma resposta correta somente construída/desvelada no âmbito 

de um caso concreto a partir de suas especificidades. 

Sendo assim, os standards argumentativos apresentados não 

configuram nenhum conceito determinado e não possuem nenhuma 

pretensão de denotarem essências objetivas. Ao contrário, possuem apenas 

o condão de funcionarem como possíveis argumentos a auxiliar o intérprete 

na construção da resposta correta quando estiver diante de um caso 

concreto, no momento da aplicação do Direito Ambiental. 

 

3. UMA POSSÍVEL CONCLUSÃO 

 

Como buscamos demonstrar acima, todos aqueles modelos do 

economicocentrismo, antropocentrismo alargado ou ecocentrismo, na 

forma como a doutrina ambientalista e seus defensores vêm apresentando, 

encontram-se imersos no paradigma mentalista, em que impera um mesmo 

pano de fundo: a crença na existência de uma “essência” única e/ou de um 

conceito determinado/unívoco de “meio ambiente” e de “desenvolvimento 

sustentável”, ou seja, abstrato e pré-fixado, que manterá o intérprete 

sempre adstrito ao nível dos pré-conceitos gadamerianos.  
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Dessa forma, em síntese, para o economicocentrismo, o meio 

ambiente seria o conjunto de recursos naturais compostos por seres vivos 

ou inanimados à disposição do ser humano para que este promova sua 

exploração econômica e prol de seu bem estar material, enquanto que 

desenvolvimento sustentável seria uma política econômica pela qual o 

homem deve utilizar tecnologias de exploração dos recursos ambientais de 

modo que sua existência seja prolongada, com o fito de ser ter, pelo maior 

tempo possível, tais recursos à disposição para serem explorados. 

O antropocentrismo alargado, por sua vez, entende que, em sendo o 

homem o centro de todas as coisas, o meio ambiente pode ser explorado 

economicamente, mas limitado a que seus componentes essenciais sejam 

preservados para se garantir a vida humana e, mesmo, a possibilidade de o 

mesmo contemplar e se deleitar com as belezas naturais. De qualquer 

modo, o meio ambiente existe e adquire importância exclusivamente em 

função do ser humano. 

Já o ecocentrismo se opõe radicalmente às teorias anteriores, uma 

vez que retira qualquer primazia do homem sobre o meio ambiente e seus 

componentes, asseverando que todos os seres, vivos ou inanimados e, por 

fim, o próprio planeta possui dignidade própria, o que remete a uma visão 

cosmológica de mundo, aos moldes da filosofia clássica essencialista.  

O homem, portanto, seria apenas um dentre vários seres que 

comporiam o cosmos e estaria igualmente submetido às leis ou à ordem 

universal cosmológica. Desta forma, a preservação do meio ambiente seria 

algo emanado da própria ordem universal cosmológica, o que poderia, 

inclusive, levar ao extremo de se entender qualquer intervenção humana, 

econômica, científica, artística, cultural o qualquer outra, como uma 

afronta à ordem do cosmos113. 

Ora, o grande equívoco está exatamente em que “meio ambiente” e 

“desenvolvimento sustentável”, não são, do ponto de vista do giro 

 
113 Apenas a título de ilustração, pode-se asseverar que tal perspectiva aponta para um 

retorno às teorias Jusnaturalistas. 
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hermenêutico, “seres” ontológicos apartados entre si e, mais, 

independentes do dasein. Isto é, o conceito A, B ou C, eventualmente 

atribuído a um ou outro, não configuram uma sua essência ontológica, 

tampouco se convertem em um conceito fechado. 

Com isso, quando os defensores de uma ou outra das propostas 

acima brevemente descritas invocam primazia, o fazem porque entendem e 

acreditam que seu “conceito” é o único correto, como se tivessem 

descoberto a essência dos “seres” do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável, mesmo que assim procedam de forma inconsciente. Tal 

postura naturalmente decorre de uma leitura imersa no paradigma 

mentalista. 

Entretanto, como já se firmou neste ensaio, no âmbito do paradigma 

pragmático da linguagem, percebe-se que quem designa, quem desvela, 

quem apreende, quem promove a a-lethéia, quem constitui o mundo e a si 

próprio, sempre linguisticamente e, portanto, histórica e 

intersubjetivamente, é o dasein.  

Em sendo assim, o conceito (qualquer conceito) não está em 

alguma essência de algum ser ou na correspondência designativa por meio 

da linguagem-instrumento a um objeto no mundo. Ao contrário, o 

“conceito” está no dasein.  

Não custa lembrar, aqui, que como já dissemos, não negamos que 

exista um mundo e objetos variados neste mundo, mas aderimos ao 

realismo fraco de Hilary Putnam114, segundo o qual este mundo objetivo 

não é alcançável “objetivamente”, “essencialmente”, “ontologicamente”.  

Dizendo de outra forma, somente há, por exemplo, “árvores”, “ar”, 

“pedras”, “terra”, “rios”, “animais”, “prédios”, “carros”, “ciências”, 

“Direito”, porque o dasein, linguisticamente, assim constituiu e constitui 

seu “mundo” da vida, o sentidos, os conceitos, o modo de ser das coisas, 

ou o ser-do-ente. 

 
114 Ver, a respeito, Cruz (2011). 
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Podemos dizer, portanto, que o “mundo se apresenta” como tal e “é 

o que é”, não objetiva, ontológica ou essencialmente, mas tal como vem a 

ser sempre apreendido, desvelado e constituído, histórica e 

linguisticamente, pelo dasein. 

Com esteio, destarte, no antropoecocentrismo podemos agora falar 

em um meio ambiente em desenvolvimento sustentável, de modo que meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável passam a ser entendidos como 

elementos ou componentes de uma mesma realidade, de um mesmo 

fenômeno dialético, traduzido no Direito de todos os seres vivos a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida 

também de todos os seres vivos, presentes e futuros, direito este que deverá 

ser concretizado e garantido pela assunção e atribuição jurídica do Dever 

de proteger e preservar este meio ambiente, imputado aos seres humanos e 

suas instituições. 

Por fim, firmes em uma abordagem concretista do Direito, 

esclarecemos que os standards argumenativos que foram apresentados em 

torno do modelo que designamos de antropoecocentrismo, tem o condão 

de ser apenas um possível ponto de partida interpretativo, apontando uma 

direção em que se busque a cada caso concreto, extrair do art. 225 da 

Constituição Federal de 1988 a norma adequada. 
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CAPÍTULO IV 

________________________________________________________________________ 

MODELO SOCIAL: DA VISÃO 
INDIVIDUAL PARA A COLETIVA 

SOBRE O CONCEITO DE 
DEFICIÊNCIA 

 

 

 

Estêvão Machado de Assis Carvalho 115 

 

1 INTRODUÇÃO: 

 

 O Censo Demográfico realizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2010 aponta que vinte e três vírgula nove por 

cento dos brasileiros, ou seja, cerca de quarenta milhões de pessoas, 

apresentam algum tipo de deficiência, o que demonstra a importância de se 

aprofundar o estudo do tema, que ainda é pouco explorado pela ciência do 

Direito. 

Assim, o presente artigo objetiva primordialmente tratar a evolução 

do conceito de deficiência, buscando um aprofundamento quanto ao tema, 

que ainda é objeto de desconhecimento de grande parte da sociedade, o que 

reforça estigmas e preconceitos. 

 
115 Defensor Público do Estado de Minas Gerais; Coordenador da Defensoria 

Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência ; Especialista em Direito Civil 

pelo Instituto de Educação Continuada da PUC-Minas.  
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 Para tanto, traçaremos um panorama histórico do tratamento 

dispensado às pessoas com deficiência, tanto pela sociedade quanto pelo 

ordenamento jurídico, desde a época de total segregação de tais pessoas, 

até o atual Conceito ou Modelo Social de Deficiência. 

 Ademais, procuraremos tratar de forma mais pormenorizada o 

referido Modelo Social de Deficiência, que impera no Direito Brasileiro 

contemporâneo, assim como no ordenamento jurídico da grande maioria 

dos países desenvolvidos do mundo. Como se verá, tal modelo representa 

uma mudança absoluta de paradigma quanto ao respeito aos direitos das 

pessoas com deficiência tanto pela sociedade, quanto, e principalmente, 

pelo Poder Público.  

 Assim, traçaremos, como dito, uma linha do tempo referente ao 

tema, desde a época em que a deficiência era considerada um fenômeno 

sobrenatural e que decorria do pagamento de um pecado de outras vidas, 

passando pela fase histórica de tentativa de integração e de tratamentos 

curativos das pessoas com deficiência, que gerou o chamado Conceito 

Biomédico de Deficiência, até o implemento do Conceito Social de 

Deficiência que, conforme consta do próprio título deste artigo, é o tema 

central deste trabalho. 

 Por fim, demonstraremos como a adoção do referido Modelo Social 

de Deficiência, além de alterar por completo a visão tradicional sobre a 

deficiência, impõe inúmeras e inéditas obrigações à sociedade em geral e 

primordialmente ao Estado (lato sensu), que deve estar atento ao novo 

status da pessoa com deficiência e se dotar de meios para atender suas 

diversas demandas e, como tal mudança de paradigma atinge o Direito 

Brasileiro, principalmente na seara da responsabilidade civil. 

 

2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA E DO 

TRATAMENTO DISPENSADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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Como é de conhecimento público, o tema da pessoa com deficiência 

vem ganhando importância crescente na sociedade e no meio jurídico. Tal 

importância tem sido dispensada em decorrência de uma salutar 

visibilidade social que tais pessoas começam a ter (como resultado de 

décadas de luta), como em decorrência de leis que começaram a surgir ao 

redor do mundo e no Brasil, inclusive, e que concederam direitos e 

garantias a essa parcela da população. 

No entanto, até que se chegasse a tal estágio de conceituação legal das 

pessoas com deficiência e do tratamento social que a elas deve ser 

dispensado, longo caminho foi percorrido, o que será tratado de forma mais 

detida no presente capítulo: 

2.1 HISTÓRICO DO TRATAMENTO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA: 

Apesar de haver pouco registro histórico quanto ao tratamento dado às 

pessoas com deficiência nas antigas sociedades, algumas considerações 

podem ser traçadas. Tais considerações se baseiam, principalmente, em 

estudos arqueológicos. 

Nos primórdios, em razão da natureza nômade das tribos que 

habitavam a terra, decorrente da constante necessidade de mudança para a 

busca de alimentos, não havia possibilidade de sobrevivência das pessoas 

com deficiência, vez que era um “fardo” a locomoção de tais pessoas de 

um local para o outro e esta locomoção era condição de vida à época. 

Assim, era aceitável e até incentivada a eliminação de tais pessoas. Não 

havia nenhum tipo de censura moral a tal atitude, pois ela não decorria de 

uma discriminação racional, mas de simples instinto de sobrevivência.  

Com o passar do tempo e com a revolução agrícola, que permitiu a 

permanência de comunidades no mesmo local por longos períodos, houve 

uma mudança quanto à situação das pessoas com deficiência. Esta, em 

regra, passou a ser entendida como uma maldição divina ou como a 
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punição por erros e pecados cometidos pelas pessoas em vidas passadas e, 

portanto, sobre essas pessoas se instalava um estigma de demonização, 

impondo-se a segregação dessas pessoas de todo e qualquer convívio 

social. 

Na Grécia antiga, quando determinada criança nascia com algum tipo 

de deficiência, a regra era sua colocação em uma vasilha e seu abandono 

pelos pais até a morte. Tal prática era tão comum que contava inclusive 

com o apoio dos maiores pensadores da época, como Platão, que no livro 

“A República” defendia que: 

“Pegarão então nos filhos dos homens superiores, e levá-los-

ão para o aprisco, para junto de amas que moram à parte num 

bairro da cidade; os dos homens inferiores, e qualquer dos 

outros que seja disforme, escondê-los-ão num lugar interdito e 

oculto, como convém.” 

O entendimento era de que, como a deficiência era uma punição dos 

deuses, nenhum tipo de auxílio deveria ser dispensado àquelas pessoas. 

Elas deveriam ser, como dito, deixadas à própria sorte. 

Ademais, havia a opção de os pais levarem as crianças recém-nascidas 

a uma espécie de comissão oficial de anciões que, uma vez verificando que 

aquela criança era feia, fraca ou disforme, se encarregava de sacrificá-la, 

jogando-a em um precipício. 

Também durante o Império Romano perdurou a ideia de demonização 

das pessoas com deficiência, havendo autorização expressa para o 

assassinato pelo pai dos filhos com deficiência. No caso de sobrevivência 

dessas pessoas, elas poderiam ser exploradas em trabalhos subumanos ou 

expostas em circos e espetáculos públicos. 

Mais ainda na Idade Média as pessoas com deficiência eram vistas 

como encarnações de bruxos e demônios. Foi mantido, portanto, todo o 

estigma acima citado e a imposição de sua absoluta segregação, ou mesmo 

de seu sacrifício. 



- 124 - |   Direito em Perspectivas 

 

Só a partir da Idade Moderna e com o crescimento da doutrina cristã ao 

redor do mundo, houve uma lenta e gradual mudança da visão da sociedade 

a respeito das pessoas com deficiência e a imposição, também gradual, da 

obrigação de assistência a elas, que deveriam ser, conforme se passou a 

entender, objeto de pena das pessoas e, portanto, destinatárias de caridade. 

Começam a surgir nesse período as primeiras entidades de assistência às 

pessoas com deficiência, sob a influência das igrejas cristãs. 

Durante o Século XIX, deu-se início uma nova fase de tratamento das 

pessoas com deficiência, com o incremento da ideia de que o simples 

abrigamento e institucionalização de tais pessoas não seria suficiente para a 

solução de seus problemas e de que havia, portanto, a necessidade do 

fornecimento de tratamento especializado, visando a suprimir suas 

limitações, possibilitando sua integração social. Começa aí a ideia de busca 

da cura das mais diversas deficiências. 

É nessa época, por exemplo, que surge o Método Braille e que no 

Brasil o então Imperador Dom Pedro II funda o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, hoje chamado de Instituto Benjamin Constant, e o 

Imperial Instituto dos Meninos Surdos, hoje chamado de Instituto Nacional 

de Educação dos Surdos. 

Há, portanto, a partir do Século XIX e do início do século XX, 

principalmente com o advento das duas grandes guerras mundiais, o 

incremento da ideia de tratamento e posterior integração das pessoas com 

deficiência. Isso nos leva ao próximo item, que trata especificamente do 

chamado Conceito Biomédico de Deficiência, que perdurou por longa data, 

até sua substituição pelo Modelo Social de Deficiência, objeto principal 

deste trabalho.  

2.2 CONCEITO BIOMÉDICO DE DEFICIÊNCIA: 

Com o fim das duas guerras mundiais, ou seja, em meados do século 

XX, milhares de veteranos de guerra retornaram a seus países, marcados 
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por diversas sequelas físicas e de saúde mental. O mundo se viu, assim, na 

inadiável necessidade de dispensar novo tratamento às pessoas com 

deficiência, sem o qual continuariam elas totalmente à margem da 

sociedade. 

É apenas no início do século XX que é cunhado pela primeira vez o 

termo “pessoas com deficiência” para caracterizar esse grupo de pessoas. 

Anteriormente, essas pessoas eram designadas muitas vezes com 

expressões depreciativas, de acordo com a limitação de cada um, com a 

utilização de termos como retardados, aleijados, loucos, etc.  

Há, portanto, nessa época, um importante crescimento de previsões 

legais nos diversos ordenamentos jurídicos do mundo acerca de direitos das 

pessoas com deficiência e impondo obrigação de tratamento 

essencialmente médico a essas pessoas por parte do Estado, que começa a 

ter a obrigação de oferecer meios curativos para as deficiências.  

Como exemplo, podemos citar na Constituição da República Brasileira 

de 1934 a previsão, em seu artigo 138, da obrigação da União, Estados e 

Municípios de “assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços 

especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão 

coordenar.”. 

Ocorre que em grande parte da legislação a respeito do tema mantinha-

se a ideia de que a deficiência era uma condição individual e que a busca 

do Estado e da sociedade deveria ser por sua cura ou pela superação de 

suas limitações, possibilitando a integração social dessas pessoas. É 

exatamente nisso que consiste o Conceito Biomédico de Deficiência. 

Para o Conceito ou Modelo Biomédico de Deficiência, esta deve ser 

compreendida como uma condição biológica da pessoa, uma consequência 

lógica e natural do corpo a uma lesão, má-formação, acidente, 

“descompasso genético” ou outro fenômeno natural qualquer. É, portanto a 
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deficiência uma condição inerente o seu “portador” e sem nenhum tipo de 

vínculo ao contexto social em que aquela determinada pessoa está inserida. 

Assim, sendo a deficiência um fenômeno orgânico, deveria haver uma 

mobilização de meios médicos para que se buscasse o melhor 

funcionamento do corpo de tais indivíduos, reduzindo-se, assim, suas 

desvantagens sociais em relação aos demais indivíduos. Há, portanto, o 

escopo de alteração individual da condição da pessoa com deficiência, sem 

que haja uma intervenção no meio social em que ela vive. 

Nota-se, portanto, que o foco de tal conceito é o indivíduo, devendo 

partir dele as iniciativas para “se encaixar” na sociedade que, de forma 

absolutamente cômoda e inerte, não tinha que se mobilizar ou se adaptar 

minimamente para receber tais pessoas. 

Exemplo claro disso é a Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), documento elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde e datado de 1976. Este documento traz as 

seguintes conceituações: 

“Deficiência (Impairment): qualquer perda ou anormalidade, 

temporária ou permanente de uma estrutura física ou função 

fisiológica, psicológica ou anatômica.  

Incapacidade (Disability): restrição ou total incapacidade de 

desempenhar uma atividade de maneira considerada normal 

ou dentro de um limite assim também considerado para um 

ser humano. A incapacidade é consequência de uma 

deficiência. 

 Desvantagem (Handicap): limitação ou impedimento do 

desempenho dos papéis sociais tidos como normais para o 

indivíduo..” 

 

Como se vê, há um foco no individuo com deficiência, colocando-o, 

ainda que de forma tácita, como o único responsável por superar sua 

condição e se integrar à sociedade, que se mantém estrategicamente inerte 

e sem nenhuma responsabilidade quanto à inclusão de tais pessoas. 

O Conceito Biomédico vê a pessoa com deficiência como portadora de 

uma patologia, e esta deve ser superada. O “problema”, portanto, está 
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unicamente na pessoa e sua desvantagem social decorre apenas de sua 

condição e, assim, é essa condição que deve ser minimizada ou, se 

possível, curada. Cabe a ela e às pessoas próximas a ela (família) lutarem 

para se adaptar ao que é “normal” para a sociedade. 

O Modelo Biomédico, não obstante ter tido sua importância em 

determinado período da história, por impulsionar as inovações da medicina 

e a busca por novas tecnologias que visavam a novos tratamentos das 

diversas deficiências, teve uma falha grave. Como dito, esse modelo não 

leva em conta o contexto social em que a pessoa com deficiência está 

envolvida e este contexto social claramente influencia na manifestação das 

limitações dessas pessoas, o que será mais bem explicado quando 

explorarmos o conceito social de deficiência. Ademais, o Modelo 

Biomédico isenta o Poder Público de qualquer responsabilidade quanto à 

inclusão social das pessoas com deficiência, o que atrasou por décadas o 

desenvolvimento de políticas públicas de caráter inclusivo. 

Em razão de tais falhas, o Conceito ou Modelo Biomédico foi sendo 

paulatinamente substituído pelo Modelo Social de Deficiência, objeto 

principal da presente obra e que será tratado de forma mais detalhada no 

capítulo seguinte: 

3 MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA: 

O surgimento do Modelo ou Conceito Social de Deficiência remonta à 

década de 1960, no Reino Unido, principalmente no meio universitário da 

Inglaterra e em decorrência da iniciativa de pessoas reunidas no chamado 

Social Disability Movement (Movimento Social de Deficientes). Surgiu da 

ideia principal de que a deficiência não deve ser considerada um fenômeno 

individual e biológico, mas um fenômeno de caráter essencialmente 

sociológico.  

Assim, a ideia principal do Modelo Social é a de total desvinculação do 

conceito de lesão, este sim biológico, do de deficiência, que, como dito, 
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tem natureza de fenômeno sociológico. Assim, sendo a deficiência um 

fenômeno sociológico, é também relacional, devendo ser analisada a partir 

da interação do indivíduo com seu meio social.  

Ademais, os teóricos que pensaram tal modelo entendiam que não se 

pode justificar a opressão e segregação das pessoas com deficiência apenas 

como consequência da diminuição das habilidades decorrente da lesão. O 

que impõe segregação, na opinião de tais teóricos, são as barreiras sociais 

impostas a essas pessoas, que fundamentam o impedimento para o 

desenvolvimento de suas capacidades. Esta mudança de paradigma é uma 

revolução extraordinária no tratamento social que as pessoas com 

deficiência passariam a receber a partir de então, como se verificará mais 

adiante. 

Outro argumento defendido pelos criadores do modelo social de 

deficiência é de que, em decorrência do entendimento acima citado de que 

a deficiência é uma condição social e não biológica, o foco para a 

superação das limitações das pessoas com deficiência não deveria estar na 

terapêutica, mas sim na política. Ou seja, seria através de iniciativas 

públicas que se melhoria a condição de vida dessas pessoas, não na busca 

de uma suposta cura para sua lesão, com uma imposição de que elas se 

adaptassem a seu meio. 

Nesse sentido, a deficiência deixa de ser um evento individual, uma 

fatalidade sofrida por alguns cidadãos específicos em um universo de 

pessoas “normais”, para ser tratada como um fator de discriminação 

coletiva, para o qual a única solução seria a adoção de políticas de 

mudança de consciência social. 

O Conceito Social, portanto, não obstante não se opor à modernização 

da tecnologia médica, que reconhecidamente trouxe e traz enormes 

benefícios para a população com deficiência, é contra o excessivo processo 

de terapêutica imposto a essas pessoas por longo período. Argumenta, para 
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tanto, que a maior parte dos esforços deveria se concentrar na alteração de 

políticas públicas e estruturas sociais, que muitas vezes reforçam ou 

mesmo provocam situações de deficiência.  

Há, a partir de tal ideia, um movimento crescente, por exemplo, para a 

retirada de símbolos e expressões que reforçavam o caráter de segregação 

da pessoa com deficiência. Este esforço partiu do fundamento de que lesão 

(característica corporal, como cor de pele, sexo e outros) e deficiência 

(limitação decorrente da interação do indivíduo com seu meio social) são 

conceitos que não se confundem. Assim, o simples fato da ocorrência de 

uma lesão não levaria necessariamente à deficiência, dependendo esta 

análise sempre da organização social que fosse disponibilizada para aquela 

determinada pessoa. 

É possível, portanto, que uma pessoa, não obstante ter uma lesão, não 

apresente qualquer tipo de deficiência ou desvantagem em relação às 

demais pessoas, desde que o aparato do meio social em que ela esteja 

inserida lhe proporcione condições de desenvolver suas potencialidades.  

Como exemplo esclarecedor do que queremos aqui demonstrar, 

podemos citar o seguinte: a impossibilidade de andar de uma pessoa que 

perdeu os movimentos da perna e utiliza cadeira de rodas é expressão de 

sua lesão, ou seja, tem caráter individual e biológico. É condição inerente a 

ela. Já a impossibilidade dessa pessoa acessar determinados espaços 

públicos, por falta, por exemplo, de acessibilidade, é expressão de 

deficiência, ou seja, tem muito mais relação com o contexto social que a 

envolve do que com sua condição pessoal.  

Deixando mais claro ainda o que aqui se afirma, podemos tentar 

demonstrar a questão da seguinte forma. Peguemos como exemplo duas 

pessoas que apresentam o mesmo tipo de lesão nos membros inferiores que 

as impede de andar. Ocorre que uma dessas pessoas vive em um país 

desenvolvido, cujas cidades são dotadas de acessibilidade plena e onde se 
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aplicam em sua plenitude as regras de tecnologia assistiva, além de contar 

essa pessoa com uma cadeira de rodas de última geração. A segunda 

pessoa, no entanto, vive em um país subdesenvolvido, onde não são 

aplicadas regras mínimas de acessibilidade, nem de tecnologia assistiva, 

tendo ela a seu dispor uma cadeira de rodas absolutamente obsoleta. 

Pelo Modelo Biomédico não haveria nenhum tipo de diferença entre a 

deficiência dessas duas pessoas, visto que sua condição biológica é idêntica 

e que elas demandam, portanto, as mesmas técnicas e estratégias 

terapêuticas.  

No entanto, pelo Modelo Social de Deficiência, apesar de as duas 

pessoas apresentarem a mesma lesão, a deficiência de ambas se 

manifestará de formas absolutamente diferentes, exatamente em 

decorrência das diferenças dos contextos sociais em que elas estão 

inseridas.  

No caso da primeira pessoa do exemplo, sua deficiência será 

extremamente minimizada ou mesmo anulada pelo preparo da sociedade 

para recebê-la e em decorrência das condições favoráveis a que ela está 

submetida. Por outro lado, no caso da segunda pessoa do exemplo, sua 

deficiência se acentuará em razão da falta de estruturas sociais capazes de 

facilitar o desenvolvimento de suas potencialidades, mas que, ao contrário, 

reforçam suas limitações. 

Conceituando de forma clara o modelo social de deficiência, assim se 

manifestaram Luciana Neves da Silva Bampi, Dirce Guilhem e Elioenai 

Dornelles Alves (2019), no artigo denominado “Modelo social: uma nova 

abordagem para o tema deficiência”. 

“Em síntese, a ideia básica do modelo social é que a 

deficiência não deve ser entendida como um problema 

individual, mas uma questão da vida em sociedade, o que 

transfere a responsabilidade pelas desvantagens das 

limitações corporais do indivíduo para a incapacidade da 

sociedade em prever e se ajustar à diversidade(Ao contrário 

do modelo biomédico, o conceito social de deficiência 
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(também chamado de conceito de direitos humanos ou 

ambiental) lança luzes especialmente na sociedade e no Poder 

Público, como principais agentes de transformação da 

realidade das pessoas com deficiência, a partir da ideia de que 

a diversidade faz parte do espectro de qualquer sociedade e 

que a deficiência não é uma condição a ser superada.”  

Também dissertando sobre o tema, assim se manifestou Flávia Albaine 

Farias da Costa (2019): 

“A deficiência não é mais uma característica da pessoa, mas 

sim da sociedade, que não consegue se adaptar e permitir que 

todos (independentemente de eventuais limitações físicas, 

sensoriais e ou mentais) exerçam os seus direitos e deveres 

com maior grau de autonomia possível e em condições de 

igualdade com os demais”. 

Assim, basicamente o Conceito Social de Deficiência define que esta 

deve ser analisada através da interação entre as condições individuais da 

pessoa e as condições sociais a que ela esteja submetida. Assim, em muitos 

casos a deficiência pode até ser facilmente desconsiderada, desde que o 

ambiente a que a pessoa esteja submetida esteja pronto e preparado para 

recebê-la. 

O surgimento do Modelo Social, portanto, representa uma dramática e 

radical mudança de paradigma na visão da sociedade do Poder Público 

quanto à pessoa com deficiência. 

Para se ter uma ideia do tamanho de tal mudança, é a partir do 

surgimento do modelo social que nascem ideias como acessibilidade, 

inclusão escolar das pessoas com deficiência, acesso delas ao mercado de 

trabalho, ações afirmativas em favor de tais pessoas e outros. 

Mais uma vez, mostra-se importante tentar demonstrar esse ponto por 

meio de exemplos. 

Durante a vigência do modelo biomédico, como já dito neste trabalho, 

a deficiência era vista como um fenômeno individual e biológico do 

cidadão, sendo que a sociedade e o Estado não tinham responsabilidade 

alguma na solução do problema. Assim, se, por exemplo, um cidadão 
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cadeirante não conseguisse acessar determinado prédio público, por falta 

de acessibilidade, o Estado não poderia ser responsabilizado, visto que, 

como dito, não era sua obrigação agir para minimizar as limitações de 

determinada pessoa. Tal obrigação recaía única e exclusivamente sobre 

essa pessoa. A ideia, repita-se, era de que cabia à pessoa com deficiência se 

adaptar ao mundo dos “normais”. 

Com o implemento do modelo social, há uma reviravolta nessa lógica. 

A responsabilidade civil do Estado e das pessoas e empresas que prestam 

serviços à comunidade sofreu enorme impacto, visto que passou a lhes 

caber a obrigação de oferecer condições para que a pessoa com deficiência 

tivesse suas limitações minimizadas e seus potenciais otimizados. 

Portanto, atualmente se a mesma situação descrita no exemplo ocorrer, 

a pessoa em questão ou as autoridades públicas, no papel de substitutos 

processuais, poderão ingressar com ações judiciais contra o Poder Público, 

no intuito de que este dote seus prédios e instalações de acessibilidade, 

bem como para que reparem os danos, individuais ou coletivos, ainda que 

meramente morais, das pessoas com deficiência que foram afetadas por sua 

desídia. 

Abaixo, demonstramos como o que acima se afirma vem sendo 

aplicado na prática, transcrevemos decisão judicial sobre o tema, oriunda 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

“Processo Apelação Cível 1.0000.18.026110-9/001 6122947-

20.2015.8.13.0024 (1) Relator(a) Des.(a) Vasconcelos Lins 
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dever de indenizar, em razão da prática de ato ilícito, decorre 

da existência de prejuízos efetivos, não havendo que se falar 

em indenização e nem em ressarcimento se ausente o dano. 

- Nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de 

serviços é objetiva, de modo que se deve perquirir somente 

acerca da existência do nexo causal entre o fato imputável ao 

agente e os danos acarretados à vítima 

- Conforme estabelece a Lei 13.146/2015, estatuto da pessoa 

portadora de deficiência, é dever das instituições de ensino, 

ainda que dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado, assegurar aos alunos com necessidades especiais 

profissionais capacitados para a integração nas classes 

comuns, proporcionando acesso à educação, comunicação e 

informação 

- A instituição também deve resguardar à pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida condições de alcance 

para utilização, com segurança e autonomia, dos seus espaços, 

bem como de outros serviços e instalações 

- Constatado, no acervo probatório dos autos, que a instituição 

de ensino ré incorreu em falhas graves na prestação de 

serviços educacionais, vez que não cumpriu seu dever de 

promover a integração física e educacional da aluna portadora 

de deficiência física na instituição, deve indenizá-la pelos 

danos decorrentes de sua conduta desidiosa. 

- A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar 

que corresponda à lesão sofrida, considerando as 

peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios 

jurisprudenciais de razoabilidade.” 

 

Essa mudança representa um salto na qualidade de vida das pessoas 

com deficiência e é a partir da adoção do Modelo Social de Deficiência por 

diversos ordenamentos jurídicos que os direitos dessas pessoas começaram, 

ainda que de forma lenta e relutante, a ser respeitado. 

Como mais um exemplo do impacto causado pelo Modelo Social de 

Deficiência pode citar as mudanças ocorridas na educação dessas pessoas e 

no ingresso das mesmas no mercado de trabalho, senão vejamos:  

Enquanto vigorou o Modelo Biomédico, as escolas não tinham, ao 

menos legalmente falando, nenhuma obrigação de incluir as pessoas com 

deficiência em suas turmas e classes, já que a deficiência era uma condição 

a ser superada unicamente pela pessoa, de forma individual ou com a ajuda 

da família. Portanto, não cabia à escola se adaptar e se moldar para receber 

um aluno com deficiência, “sacrificando o aprendizado dos alunos 

normais”.  
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Atualmente, tal lógica se inverteu completamente. Todo o ordenamento 

jurídico brasileiro, desde a Constituição da República, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e Lei Brasileira de Inclusão, inspirado pelo Modelo 

Social de Deficiência, apresenta dispositivos e normas que impõem às 

escolas a obrigação de receberem o aluno com deficiência, sem nenhum 

tipo de discriminação, se adaptando para que esse aluno possa desenvolver 

ao máximo suas potencialidades. Como exemplo de tais obrigações, 

podemos citar a necessidade de que as instituições de ensino dotem de 

acessibilidade plena suas instalações, de adaptação curricular e de 

avaliação diferenciada do aluno com deficiência intelectual, do 

fornecimento de professor de apoio para tais alunos, dentre inúmeras 

outras. 

Mais uma vez visando a exemplificar como essa questão vem sendo 

enfrentada na prática, colacionamos decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso referente ao direito à 

educação de pessoa com deficiência: 

“Processo Apelação Cível 1.0231.17.031710-2/001 0317102-

18.2017.8.13.0231 (1)Relator(a)Des.(a) Caetano Levi Lopes 

Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL Súmula NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO 

Comarca de Origem Ribeirão das Neves Data de Julgamento 

30/07/2019 Data da publicação da súmula 09/08/2019 Ementa 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. 

DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO MENOR 

COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADA. DISPONIBILIZAÇÃO 

DE PROFESSOR DE APOIO. FORNECIMENTO. DEVER 

DO ESTADO LATO SENSU. RECURSO NÃO 

PROVIDO.1. O direito a educação é garantia constitucional 

da criança e do adolescente, e constitui dever do Estado lato 

sensu tornar disponível por meio de uma série de medidas, 

dentre elas o atendimento educacional especializado a pessoas 

portadoras de necessidades especiais 

.2. Ademais, a Lei nº 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, prevê a responsabilidade do Estado em 

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a 

efetivação de direitos, como a educação. 

3. Reiterando as garantias mencionadas, a Lei nº 8.069, de 

1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 54, IV, 

assegura o direito a atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência. 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10231170317102001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10231170317102001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10231170317102001


- 135 - |   Direito em Perspectivas 

 

4. Demonstrado que o aluno menor precisa de amparo 

educacional especializado oferecido por profissionais 

devidamente habilitados, conforme disposto no art. 59, da Lei 

nº 9.394, de 1996, é dever do Estado assegurar o amplo 

acesso à educação.5. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.” 

 

Na mesma linha de ideias, no que se refere ao direito de acesso das 

pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, inspira-se no Modelo 

Social a chamada Lei de Cotas (Lei 8213/91).  Esta lei determina que as 

empresas que tenham em seus quadros mais de cem funcionários contratem 

pessoas com deficiência em percentual determinado pela própria lei e que 

lhes forneça condições plenas de trabalho, com a utilização, por exemplo, 

de tecnologia assistiva. Tal previsão legal seria inimaginável em uma 

sociedade ainda orientada pelo Modelo Biomédico de Deficiência. 

Aliás, todas as normas de Direito Internacional que tratam atualmente 

dos direitos da pessoa com deficiência são diretamente influenciadas pelo 

modelo social, que alterou inclusive o conceito atual de deficiência 

constante das leis, senão vejamos: 

A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

texto incorporado ao ordenamento jurídico pátrio com força de norma 

constitucional pelo Decreto Legislativo 186 de 2008 e que serviu de base 

para a elaboração da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), 

conceitua a pessoa com deficiência, em seu artigo 2°, da seguinte forma: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. (GRIFO NOSSO). 

Quando o mencionado texto utiliza a expressão “em interação com uma 

ou mais barreiras”, está se referindo direta e claramente ao Modelo Social 

de Deficiência.  
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Assim, atualmente para que se verifique se uma determinada pessoa 

pode ser conceituada ou não como pessoa com deficiência, não basta uma 

avaliação médica de sua lesão, de seu quadro, mas impõe-se também a 

verificação do contexto social em que ela está inserida e quais as limitações 

manifestadas por ela na interação com esse ambiente que a circunda. 

Deve ser dito que a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei 13.146/2015, repetiu o conceito de pessoa com 

deficiência da Convenção da ONU acima citada e que todos os seus 

dispositivos são claramente influenciados pelo Modelo Social de 

Deficiência. A diretriz básica desta lei é jogar luzes no Poder Público e na 

sociedade, como agentes responsáveis pela melhoria das condições de vida 

das pessoas com deficiência.  

Neste diapasão, a referida lei está repleta de dispositivos que tratam do 

direito à acessibilidade das pessoas com deficiência, de temas de 

tecnologia assistiva, como meio de superação de limitações das pessoas 

com deficiência, do direito à educação eficaz dessas pessoas, de 

preferência em ambiente inclusivo, do acesso ao mercado de trabalho e da 

consequente obrigação das empresas de recebê-las de forma adequada, 

dentre outros. Todos esses pontos demonstram claramente a adoção 

definitiva pelo ordenamento jurídico brasileiro do Modelo Social de 

Deficiência que impõe como já mencionado, inúmeras e inéditas 

obrigações sobre a sociedade e sobre o Estado, que devem se preparar para 

estarem à altura desse novo desafio. 

Há, portanto, uma verdadeira revolução em curso sobre a vida e as 

condições das pessoas com deficiência. A adoção do Modelo Social de 

Deficiência em um primeiro momento de forma teórica pelo ordenamento 

jurídico e posteriormente de forma efetiva, com a implementação de 

medidas práticas pela sociedade e pelo Poder Público, é seguramente a 

maior revolução na histórica do tratamento dado à questão da deficiência 

no mundo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer a realidade enfrentada pelas pessoas com deficiência ao 

longo da história gera uma atitude reflexiva sobre o tema, além de nos 

fazer questionar se nós, em nossa rotina, agimos de maneira realmente 

inclusiva e com o respeito que devemos dispensar a essas pessoas, como 

ademais devemos dispensar a todos.  

Fica claro que a segregação e o preconceito enfrentados pelas pessoas 

com deficiência ao longo da história se deveram muito mais a uma 

sociedade deficiente em conviver com a diferença do que com à mera 

condição individual dessas pessoas.  

Deve, ainda, restar consignado que, não obstante verificarmos nítida 

evolução, essa situação de discriminação perdura ainda nos dias atuais e só 

será superada através de um processo contínuo e incisivo de 

conscientização da sociedade. 

Ademais, conhecer a fundo o Modelo Social de Deficiência e todas as 

consequências que dele advieram (direitos e deveres) nos torna mais 

conscientes de nossas obrigações como cidadãos, além de nos tornar 

agentes reivindicadores de atitudes corretas a serem tomadas pela 

sociedade e pelo Poder Público, no intuito de que a inclusão social da 

pessoa com deficiência possa finalmente ocorrer de forma efetiva e 

satisfatória.  

Aprender a lidar com a diferença não configura um favor que a 

sociedade presta ao outro, ao “diferente”, mas um direito deste. Agir de 

forma acolhedora, inclusiva e respeitosa é atitude que se espera de qualquer 

comunidade minimamente civilizada e que pretende se mantiver em 

evolução. 

Intentou, portanto, o presente trabalho jogar luzes sobre o tema da 

deficiência e contribuir, ainda que minimamente, com a discussão do 
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assunto, que deve estar presente em nosso cotidiano, sendo objeto de 

constante reflexão por todos.   
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Resumo. A execução penal é um tema relevante no campo de estudo e 

aplicação no Direito Brasileiro. Portanto, o objetivo cerne da execução 

penal pode ser percebido como a efetivação da reintegrar o apenado para a 

convivência social e por também gerar meios efetivos para que a pena seja 

cumprida de maneira plena. A lei de execução penal não é solta sem ter um 

norte que regule seus procedimentos. Através das linhas deste trabalho, 

entender-se-á a natureza jurídica da execução penal no Brasil, entender-se-

á também os princípios que regem esta matéria em questão. É bem verdade 

que dentro da complexidade do trato da execução penal, se torna entender 

como ocorre a progressão de regime, à obrigatoriedade do preso com o 

desenvolvimento do cumprimento de pena e, é claro, quais os direitos que 

cada preso tem durante o encarceramento. A execução penal visa garantir o 

fiel cumprimento da pena aplicada e também restabelecer o sentenciado a 

vida em sociedade. Neste trabalho serão encontradas pequenas linhas sobre 

a lei de execução penal e suas metas, a execução penal e sua natureza 

jurídica, princípios da lei de execução penal, competência, guia de 

recolhimento, dos direitos do sentenciado e quadro das penas etc. Por fim, 

concluem-se os esforços.  

PALAVRAS-CHAVE: Execução Penal. Lei de Execuções Penais. Direito 

Penal. Legislação. 

 

1. INTRODUÇÃO. 

A execução penal é um tema relevante no campo de estudo e aplicação 

no Direito brasileiro. Necessário se faz, para melhor compreensão, estudar 

suas bases, procedimentos no trato da fiscalização do cumprimento da pena 

e na busca de atividade e meios que visem garantir ao preso um 

cumprimento dentro da estrutura constitucional e penal, viabilizando 

também os procedimentos para reinserção do preso para a sociedade.  

É bem verdade que o juízo da execução penal não tem como norte o 

anseio de punir, porém, fazer cumprir a lei penal e constitucional, 

garantindo, portanto, por meio de aplicações legais justas que visem à 

efetividade do cumprimento da penal. 

Ao se fazer um estudo da execução penal, relevante se faz saber que, os 

tópicos da finalidade da execução penal, sua Natureza Jurídica, seus 
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Princípios, Competência e suas regras, os Direitos dos Sentenciados, 

Execução das Penas Privativas de Liberdade, Progressão de regime, dos 

Regimes, RDD, Regime e somas de penas, Unificação de penas, 

Progressão e regressão de regime e seus requisitos para progressão e suas 

características, Do recurso de Agravo em Execução. 

Neste ínterim, além destes tópicos descritos, outros para 

complementação deste trabalho serão analisados a fim de aumentar a gama 

de informações a respeito do tema. 

2. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E SUAS METAS. 

Antes se adentrar na seara de estudo da LEP118, mister se faz a 

priori, entender o real objetivo de tal lei, pois, seu objetivo tem tamanha 

importância no que se refere à recuperação e efetivação da sentença 

condenatória. 

Quando se adentra o artigo 1º desta referida lei assim se observa: 

“Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado”. (BRASIL, 2017, p 1.501).  

Portanto, o objetivo cerne da execução penal conforme descrito 

nestas linhas pode ser percebido como a efetivação da reintegração do 

apenado para a convivência social e por também gerar meios efetivos para 

que a pena seja cumprida de maneira plena. 

O sistema executório penal não tem cunho de apenar o condenado a 

uma pena de caráter perpetuo, pois, a CF/88 119 garante a que não haverá 

pena que vise à perpetuidade120. 

 
118 Lei de Execução Penal – Lei de número 7.210 de 11 de Julho de 1.984. 

119 Constituição da Republica Federativa do Brasil promulgada em 5 de Outubro de 1988. 
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A Lei de Execução Penal tem pontos norteadores e, estes, por sua 

vez, podem ser encontrados na LEP nos artigos 1º ao 4º e assim se lê: 

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal. 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e 

do internado. 

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça 

ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no 

processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código 

de Processo Penal. 

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso 

provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, 

quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição 

ordinária. 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos 

os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei121. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza 

racial, social, religiosa ou política. 

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade 

nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. 

(BRASIL, 2017, p. 1.501). 

O que se percebe nestas breves linhas supra é que, alem da 

tipificação de algumas garantias, quão importante é esta lei para efetivação 

e garantias das mesmas. 

Outro fator importante a se perceber é que na jurisdição Penal de 

juízes e nas de Tribunais de Justiça ordinária, em toda a extensão do 

território brasileiro e nos casos de prisão provisória e condenatória por 

crime Militar ou Eleitoral, a LEP será aplicada e exercida no processo de 

execução, conforme a lei da LEP e CPB.  

Por sua vez, Alexandre de Morais e Gianpaolo Poggio Smanio 

(2008) asseveram que para que haja o cumprimento em sede de execução 

 
120  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: 

XLVII - não haverá penas: b) de caráter perpétuo. (Constituição da Republica Federativa 

do Brasil, 2017, p. 08). 
121  Ou seja, vide arts. 3º, IV, 4º VIII, 5º, III a X, XII, XVII a XXX, XXXIV, a e b, XLIV, 

LXXIV e XLII, da CF – vide art. 38 do CP.  
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penal, necessário se faz a existência de um título executivo, e assim 

descrevem: 

A execução penal não é, portanto, mero complemento ou fase 

do juízo de conhecimento, mas um processo penal executório 

autônomo, conforme dispõe o art. 2º, da lei nº 7.210/84, 

havendo necessidade, para iniciar-se, do titulo executivo, 

consistente na sentença pena condenatória ou na absolutória 

imprópria, com transito em julgado. (MORAIS; SMANIO, 

2008, p.143). 

 Continuando esta discussão, Nucci (2012, p. 993) descreve a 

execução penal trata-se de uma fase do processo penal que os comandos 

contidos na sentença penal condenatória se faz valer. E desta maneira, se 

impõe de maneira efetiva, a pena, seja ela, privativa de liberdade, pena 

restritiva de direitos ou pecuniária. 

Como se percebe,  o titulo executivo condenatório é a chave 

necessária para o inicio do cumprimento de execução ou o seu fim caso 

absolutório impróprio. 

3. A EXECUÇÃO PENAL E SUA NATUREZA JURÍDICA. 

Conforme Morais e Smanio (2008) muitas controvérsias surgiram 

após a promulgação desta lei, pois, para estes doutrinadores, a controvérsia 

de se deu em torno da discussão de ser a LEP de cunho administrativo ou 

jurisdicional, formando, portanto, dois posicionamentos. 

Por conseguinte, para maior embasamento a tais conceitos Morais e 

Smanio (2008) assim corroboram: 

Para o primeiro posicionamento, a execução penal tem uma 

natureza jurisdicional, o que significa afirmar que haverá 

jurisdição durante todo o procedimento executório, com a 

presença constante do Poder Judiciário, para solucionar os 

conflitos de interesse surgidos entre Ministério Público, em 

defesa da sociedade, e o sentenciado. Esse posicionamento 

pressupõe a existência do devido processo legal durante toda 

a execução da pena, e, conseqüentemente, a aplicação dos 

princípios da ampla defesa e contraditório. Para o segundo 

posicionamento, a execução penal tem natureza meramente 
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administrativa, não havendo processo e tampouco aplicação 

da jurisdição. (MORAIS; SMANIO, 2008, p.142). 

Nesta mesma esteira, Nucci (2012) destaca: 

É, primordialmente, um processo de natureza jurisdicional, 

cuja finalidade é tornar efetiva a pretensão punitiva do 

Estado, envolvendo, ainda, atividade administrativa. Nessa 

ótica, está à posição de Ada Pellegrini Grinover, para quem “a 

execução penal é atividade complexa, que se desenvolve, 

entrosadamente, nos planos jurisdicionais e administrativos. 

Nem se desconhece que dessa atividade participam dois 

Poderes estatais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio, 

respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos 

estabelecimentos penais”. O entrosamento entre a atividade 

judicial e a administrativa ocorre porque o judiciário é o 

órgão encarregado de proferir os comandos pertinentes à 

execução de pena, embora o efetivo cumprimento se dê em 

estabelecimentos administrativos, custeados e sob a 

responsabilidade do Executivo. É certo que o juiz é 

corregedor do presídio, mas a sua atividade fiscalizatória não 

supre o aspecto de autonomia administrativa plena de que 

gozam os estabelecimentos penais no País, bem como os 

hospitais de custo dia e tratamento. (NUCCI, 2012, p. 994 - 

995). 

Logo, como se vê, a discussão entre as naturezas jurisdicional e 

administrativa são bem discutidas e a corrente predominante nesta 

discussão é a de que a execução penal tem natureza judiciária e, para 

embasar esta afirmação, Morais e Smanio (2008) colaboram mais uma vez 

com esta afirmação da seguinte maneira: 

No Brasil, a execução de pena tem natureza, 

predominantemente, jurisdicional, existindo como regra 

momentos jurisdicionais e episódios administrativos. Mas, 

mesmo nesses, resguarda-se sempre o acesso ao judiciário. 

Como ensina Ada Pelegrini Grinover, a execução penal é uma 

atividade complexa que se desenvolve entrosadamente nos 

planos administrativo e jurisdicional. O caráter da execução 

criminal é de processo judicial contraditório, devendo ser 

observados os princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa, não sendo licito ao juiz deferir, denegar ou revogar 

benefícios, da mesma forma que é impossível extinguir a pena 

sem ouvir, anteriormente, as partes interessadas, assegura-se, 

portanto, todos os direitos do preso, que serão garantidos pelo 

Poder Judiciário. E fiscalizados pelo Ministério Público. A 

execução pena não é, portanto, mero complemento ou fase do 

juízo de conhecimento, mas um processo penal executório 

autônomo, conforme dispõe o Art., 2º, da Lei nº 7.210/84, 

havendo necessidade, para iniciar-se, do titulo executivo, 
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consiste na sentença penal condenatória ou na absolutória 

imprópria, com transito em julgado. (MORAIS, SMANIO, 

2008, p. 143). 

 Através destas linhas pode se perceber a natureza jurídica da 

execução penal, sendo esta, portanto, de caráter jurisdicional, devendo esta 

sempre analisar os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

4. DOS PRINCÍPIOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 

A lei de execução penal não é solta sem ter um norte que regule 

seus procedimentos. Sendo assim, a própria lei tem alguns princípios 

formadores de tais nortes, tais qual a isonomia, a legalidade, a 

personalização da pena, jurisdicionalidade, devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa, reeducativo. 

Os doutrinadores Morais e Smanio (2008) em sua doutrina 

122descrevem tais princípios e eles dizem que tais princípios podem ser 

entendidos da seguinte forma: 

1º O princípio da legalidade na execução penal consiste em 

evitar excessos ou desvios na execução (art. 3º “Ao 

condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos 

não atingidos pelas sentenças ou pela lei”). O sentenciado não 

fica sujeito ao poder discricionário o à arbitrariedade da 

autoridade administrativa, havendo a todo o momento a 

fiscalização por parte do Ministério Público e do Poder 

Judiciário. 2º O princípio da isonomia proíbe qualquer 

espécie de discriminação entre os condenados (art. 3º, 

parágrafo único da lei 7.210/84). 3º O Princípio da 

personalização da pena indica que os condenados devem ser 

classificados visando individualizar o tratamento reeducativo, 

baseado nos antecedentes e personalidade, evitando a 

massificação da execução (art. 5º e 6º da LEP). Objetiva-se 

cumprir o princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso 

XLVI da Constituição Federal da individualização da pena. 

Em virtude disso, para cada sentenciado pressupõe-se u, tipo 

diferente de execução da pena, devendo o Estado submetê-lo 

a uma previa classificação, de acordo com sua personalidade 

e seus antecedentes. 4º Principio da jurisdicionalidade 

garante que a jurisdição não se esgota com o transito em 

julgado da condenação, mas persiste em todos os momentos 

 
122  Legislação Penal Especial, 10 ed. São Paulo, Atlas, 2008. 
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da execução. Os incidentes da LEP serão decididos pelo 

Poder Judiciário. A autoridade administrativa somente pode 

determinar pontos secundários da execução da pena, tais 

como; horário de sol, cela de preso, alimentação etc. 5º 

Princípio reeducativo, toda execução penal volta-se para a 

tentativa de ressocializacao do sentenciado, trazendo-o de 

volta ao convívio social. Na execução penal, há total 

incidência dos princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, garantidas 

constitucionalmente. (MORAIS SMANIO, 2008, p. 146).  

Pelos princípios da Lei de Execução Penal percebe-se que estes 

trazem em sua estrutura todas as diretrizes para um fiel cumprimento da 

pena por parte do apenado. Tais princípios, tanto norteiam o cumprimento 

por porte do Estado na figura do Judiciário, do setor administrativo e por 

parte do preso, buscando garantir tanto para a sociedade e eficácia da lei a 

sua fiel execução. 

Outro fator relevante que se percebe é que os princípios da 

reeducação, isonomia e personalização da pena são nortes visados e 

observados pelo sistema de execução e, há de ser observar, no que ser 

refere à isonomia, esta, é aplicada nos sentido de igualar o tratamento e 

oportunidades aos apenados e não de igualar suas penas, pois, as penas são 

pessoais e estão descritas nas respectivas Guias de Execução de cada 

sentenciado seja ele preso, em regime semiaberto ou aberto. 

5. DA COMPETÊNCIA. 

A competência para o processo de execução penal se dá a partir da 

sentença que declara a condenação com o transito em julgado123,  desta 

mesma,  para exercê-la, o juízo competente será um especializado para o 

 
123  Para Morais e Smanio (2008, p. 147 -148) não importa onde transitou o processo de 

conhecimento que originou a execução, pois, em regra, onde estiver preso o sentenciado a 

pena privativa de liberdade, aí será o local de execução ainda que o sentenciado tenha 

várias execuções a serem cumpridas, todas as execuções ficaram na comarca onde ele 

estiver preso e, sendo o sentenciado transferido para outra comarca onde sua liberdade 

estiver sendo suprimida, para esta comarca também irá sua execução. 
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trato da matéria sendo, portanto, realizado por juiz singular nos casos de 

comarca de vara única. 

Para Morais e Smanio (2008) quem determinará o juízo 

competente124 para a execução será a lei de organização judiciária de cada 

Estado. 

Ainda para Morais e Smanio (2008) nos casos que envolvem presos 

com condenação Federal, caso este esteja cumprindo pena em 

estabelecimento Estadual, o juízo da execução que fiscalizará e será 

competente pelo processo, será o da execução penal Estadual.  

6. DA GUIA DE RECOLHIMENTO. 

A guia de recolhimento é um instrumento de suma importância para 

o inicio do cumprimento da pena, pois, é  através da guia de recolhimento 

se obtêm diversas informações sobe o preso e, conforme artigo 106 da LEP 

se entende: 

Art 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a 

rubricará em todas as folhas e a assinará com o Juiz, será 

remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e 

conterá: 

I - o nome do condenado; 

II - a sua qualificação civil e o número do registro geral no 

órgão oficial de identificação; 

III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, 

bem como certidão do trânsito em julgado; 

IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; 

V - a data da terminação da pena; 

VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao 

adequado tratamento penitenciários. 

 
124 Em se tratando de sursis e pena restritiva de direitos, a comarca competente é a do 

domicilio do sentenciado, para que ele possa cumprir as obrigações impostas próximas a 

seus familiares e sem ter que viajar. Se, porém, mudar de domicilio, a execução o 

acompanhará. Para a pena de multa, a execução ocorrerá na mesma Comarca por onde 

tramitou o processo de conhecimento. No caso do sentenciado com foro privilegiado, a 

execução será de competência do próprio tribunal que o processou e julgou. Se o 

sentenciado tiver sido condenado pela Justiça Federal, porém, estiver em estabelecimento 

estadual, competirá ao próprio juízo local à execução da pena. (MORAIS; SMANIO, 

2008, p. 148). 
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§ 1º Ao Ministério Público se dará ciência da guia de 

recolhimento. 

§ 2º A guia de recolhimento será retificada sempre que 

sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao 

tempo de duração da pena. 

§ 3° Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da 

Administração da Justiça Criminal, far-se-á, na guia, menção 

dessa circunstância, para fins do disposto no § 2°, do artigo 

84, desta Lei. (BRASIL, 2017, p. 1.511 

A afixação da Denuncia oferecida pelo Ministério Público serve 

para nortear o preenchimento da mesma, pois, dela de obtêm o tipo de 

crime que poderá ter caráter de hediondo ou não, a data do fato e outros 

diversos fatos a fim de nortear o juiz para o cálculo da pena após 

dosimetria, informando, portanto, na fração da pena a ser cumprida. 

A expedição da guia de execução é feita pelas varas onde a 

condenação tenha sido ocorrida. Após sentença condenatória, a vara cuja 

respectiva condenação ocorrera, elaborara a guia de recolhimento juntando 

os referidos documentos e, após assinatura do escrivão da secretaria do 

juízo, encaminhará ao juiz da vara, ao Ministério Público para ciência e 

assinatura, e assim, encaminhará ao juízo da VEP (Vara de Execução 

Penal) para que dê início ao cumprimento da pena conforme sentença e 

prazo descrito na referida guia de execução. 

Portanto, toda e qualquer informação referente à guia de execução 

para validade e completude esta descrita no artigo supra, ou seja, art. 108 

da Lei de Execuções Penais. 

A Guia de Recolhimento é conceituada por diversos doutrinadores 

e, para Válter Kenji Ishida (2014) ela vem a ser: 

Guia de Recolhimento é o documento processual que dá 

início à execução penal e anteriormente era chamada de carta 

de guia. Elaborada pelo escrivão a mando do juiz, segue os 

requisitos do art. 106 da LEP, incluindo-se o nome do 

condenado, sua qualificação, numero do registro no órgão de 

identificação etc. deverá haver retificação sempre que houver 

alteração na situação prisional, como no caso de remição, em 

que para três dias de trabalho será descontado um dia de pena. 



- 151 - |   Direito em Perspectivas 

 

Ainda se houver fuga do sentenciado, a execução é 

interrompida, fazendo-se o cálculo da prescrição da 

prevenção executória e a devida anotação na guia de 

recolhimento. (ISHIDA, 2014, p. 59) 

 

Pelo que se percebe, é a Guia de Execução125 o documento pessoal 

pelo qual a VEP se baseia para realização de suas aplicações, por 

conseguinte, todos os fatos ocorridos com o sentenciado dever sempre ser 

anotado nesta Guia de Execução. 

 

7. DOS DIREITOS DO SENTENCIADO 

 

Para se falar dos direitos do sentenciado, primeiramente se faz 

necessário entender que, tantos os embasamentos da LEP e da CR/88 

podem impor certas restrições a alguns direito. 

No que se refere à Lei de Execução Penal o art. 3º descreve: ”Art. 3º 

Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único”. “Não haverá qualquer 

distinção de natureza racial, social, religiosa ou política”, ou seja, a lei e a 

decisão judicial podem suprimir determinados direito do sentenciado, 

contudo, deve sempre realizá-lo em observação as normas legais. Nucci 

(2012) descreve que o processo de execução deve reger-se pelos 

dispositivos contidos na lei de Execução Penal e pelo Código de Processo 

Penal, pois, isto se justifica pela intenção de garantir ao condenado todos 

os princípios e direitos que o acusado, durante o processo de 

conhecimento, possui. 

Agora, nesta mesma esteira de raciocínio, o art. 15 da CR/88 cita: 

 

 
125 A Guia de Execução é basicamente um conjunto de cópias das principais peças do 

processo de conhecimento.  Vamos tratar de um processo de roubo. O juiz mantém preso 

o acusado e o condena a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime 

fechado. Estando preso, o agora “sentenciado” e merecedor da chamada Execução 

provisória e juiz criminal encaminha a guia de recolhimento ao juiz das Execuções 

Criminais. Há casos em que o próprio Defensor (Advogado) transporta a Guia de 

Execução para o juízo das Execuções, vidando fornecer maior agilidade. (ISHIDA, 2014, 

p. 59). 
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Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 

ou suspensão só se dará nos casos de Art. 15. É vedada a 

cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 

dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em 

julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

(BRASIL, 2017, p. 13) 

 

Este artigo na carta magna descreve taxativamente que não se cessa o 

direto, porém, que suspende em caso de situações como nas descritas neste 

art. 15 da CR/88. Contudo, a condenação criminal para gerar o efeito de 

suspender os direitos políticos  tem que esta transitada em julgado e, este 

efeito perdurará em relação à condenação, enquanto durar os efeitos desta. 

Morais e Smanio (2008) quanto à suspensão dos direitos políticos 

descrevem a respeito da suspensão temporária dos direitos políticos até a 

ocorrência da extinção da punibilidade e assim eles corroboram: 

 
O cidadão pode ser privado, definitiva ou temporariamente, 

de seus direitos políticos, em face de hipótese taxativamente 

prevista no texto constitucional, pois, como afirmava Pimenta 

Bueno, ao analisar a mesma matéria prevista no art. 8, inciso 

II, da Constituição do Império e ressaltando a necessidade de 

previsão constitucional. Trata-se de norma constitucional 

auto-aplicável, conseqüência direta e imediata da decisão 

condenatória transitada em julgado, independente da infração 

penal cometida, quer seja por crime doloso ou culposo, quer 

seja por contravenção penal, acarreta a suspensão de direitos 

políticos pelo tempo que durarem seus efeitos, pois a ratio do 

citado dispositivo é permitir que os cargos públicos eletivos 

sejam reservados somente parra os cidadãos insuspeitos, 

preservando-se a dignidade da representação democrática. 

(MORAIS; SMANIO, 2008, p. 149 

 

A questão do tipo penal independe do que se refere à suspensão dos 

direitos políticos conforme depredemos pelas palavras de Morais e Smanio 
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(2008) serem ele culposo126, doloso quer contravenção penal 127em quanto 

durar seus efeitos. 

 Para um melhor aprofundamento, relevante será esclarecer as 

modalidades de culpa, dolo e contravenção a fim de esclarecer o que cada 

uma engloba dentro de seus conceitos. 

Portanto, a modalidade culposa para Mirabete é citada por Rogério 

Greco (2010): 

Tem-se conceituado crime culposo como “A conduta humana 

voluntária (ação ou omissão) que produz resultado 

antijurídico não querido, mas possível, e excepcionalmente 

previsto, que podia com a devida atenção ser evitado”. 

(MIRABETE apud GRECO 2010, p. 189 -190). 

 

Greco (2010) ainda descreve: 

 

A conduta humana que interessa ao Direito Penal ocorre de 

duas formas: a dolosa e a culposa que, dá causa a esse mesmo 

resultado agindo com imprudência, imperícia ou negligencia. 

Dessa forma, somente podemos falar em conduta dolosa ou 

culposa. Nota-se, portanto, que para a caracterização do delito 

tipo culposo é preciso à conjugação de vários elementos, a 

saber: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; 

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado 

(negligencia imprudência ou imperícia); c) o resultado lesivo 

não querido, tampouco assumido, pelo agente; d) nexo de 

 
126 Conforme art. 18 do Código Penal brasileiro o crime culposo.  Diz-se o crime: II - 

culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 

imperícia. Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido 

por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (BRASIL, 2017, p 

533). 

127 Na essência, não há diferença alguma entre crime e contravenção penal. 

Analiticamente, ambas constituem um fato típico, antijurídico e culpável. A separação tem 

finalidade prática, no campo da aplicação de benefícios penais, para a identificação do 

procedimento correto a ser adotado, no contexto da liberdade provisória, entre outros 

fatores. No entanto, após a edição da lei 9.099/95, considerando infração de menor 

potencial ofensivo a contravenção penal, mas todos os crimes cuja pena máxima no 

ultrapasse dois anos (art. 61, com a modificação da Lei 11.313/2006), cumulada ou não 

com multa, as diferenças praticas diminuíram ainda mais. Pode-se aplicar, por exemplo, 

transação penal tanto para a contravenção quanto para o crime.  Em caso de flagrante, mas 

apenas um termo circunstanciado, como regra, liberando-se a pessoa detida. Em suma, se, 

ontologicamente, já não se podia falar em diversidade entre crimes e contravenção penal, 

no presente, nem mesmo as diferenças praticas têm sentido efeito.  Aplica-se às 

contravenções penais a lei 9.099/95, possibilitando a transação penal, a adoção de um 

procedimento sumaríssimo para a apuração da culpa, bem como não se lavra auto de 

prisão em flagrante, caso o autor da contravenção se comprometa a comparecer à 

audiência, perante o juiz, quando intimado. (NUCCI, 2005, p.90).  
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causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o 

seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo. e) 

previsibilidade; f) tipicidade. (GRECO, 2010, p. 189 – 190). 

 

Por conseguinte, pelas ilustres palavras de Greco (2010) se observa 

claramente o crime culposo 128 e se percebe que este engloba uma atitude 

do agente de maneira imprudente, imperita e negligente, pois, não há uma 

vontade direta em sentido cognitivo e volitivo no momento da realização o 

ato, sendo esta, portanto, voluntária. 

O crime doloso, por conseguinte, conforme Bitencourt (2014, p. 28) 

“diz-se crime doloso129, segundo definição do código penal, quando o 

agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. 

 Apesar do direto entendimento do conceito do que vem a ser 

dolo130, Zaffaroni e Pierangeli (2014) assim participam: “Que o dolo é uma 

 
128 O tipo injusto culposo tem estrutura diversa do doloso. Enquanto no delito culposo são 

necessários critérios normativos de atribuições de sentido à conduta, no delito doloso eles 

não podem afastar o indispensável exame do dolo. A diferença ele é mais marcante no 

âmbito da tipicidade. Expõe-se, ainda, que tal diferença, de ordem objetiva, reside no fato 

de que no injusto culposo (de resultado) ocorre uma ação de risco proibido, ao passo que 

no doloso o resultado diz respeito ao injusto de uma concreta ação de realização do 

resultado. Os tipos objetivos têm estrutura material diferente.  No delito doloso, é punida a 

ação ou omissão dirigida a um fim ilícito; ao passo que no culposo, pune-se o 

comportamento mal dirigido a um fim irrelevante (ou licito).  Curso de Direito Penal 

Brasileiro, 13 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014.  (PRADO; CARVALHO, 2014, 

p. 306). 

129 Art. 18 do Código Penal brasileiro. - Diz-se o crime: Crime doloso I - doloso, quando o 

agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. (BRASIL, 2017, p 533). 

130 O dolo é o elemento nuclear e primordial do tipo subjetivo e, freqüentemente, o único 

componente do tipo subjetivo (nos casos e que o tipo não requer outros). Repetimos, uma 

vez mais, que o dolo é o querer do resultado típico, a vontade realizadora do tipo objetivo. 

O nosso código fala em dolo no seguinte sentido: “quando o agente quis o resultado” (art. 

18, I). Assim, sendo, para que um sujeito possa querer algo como, por exemplo, o “querer 

pintar a igreja da Antuérpia”, que havia na conduta de Van Gog devia conhecer a igreja de 

Antuérpia e os meios de que necessitava para pintá-la. Todo querer pressupõe conhecer.  

Acontece o mesmo com o dolo, pois é um querer. O conhecimento que este “querer” 

pressupõe é o dos elementos do tipo objetivo no caso concreto: o dolo de homicídio (art., 

121) é o querer matar um homem, que a arma causará o resultado (previsão da 

causalidade); o dolo de furto (art. 155) consiste num querer subtrair coisa alheia móvel, 

que pressupõe que se saiba que aquilo que se subtrai é uma coisa, isto é, algo que tem 

certo valo patrimonial e que tal coisa é alheia. O reconhecimento de que o dolo é uma 

vontade individualizada em um tipo, obriga-nos a reconhecer em sua estrutura os dois 

aspectos em que consiste: o do conhecimento pressuposto ao querer (que não pode existir 

sem conhecimento). Isto dá lugar aos dois aspectos que o dolo compreender: a) aspectos 

de conhecimento ou cognoscitivo do dolo, e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do 

dolo. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2014, p. 433 -434). 
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vontade determinada que, como qualquer vontade, pressupõe um 

conhecimento determinado”. 

 Por estas palavras percebe-se que o dolo pressupõe uma vontade em 

realizar determinado ato e com esta vontade se tem o conhecimento do 

possível resultado e ainda assim, quer realizá-lo. 

As explicações ofertadas acima servem, portanto, para ilustras cada 

conceito e esclarecer que independente do tipo penal, nada impede a 

suspensão de direitos não somente políticos, mas, também, de outros. 

Ao se analisar a LEP, perceber-se-á dentro de seus vários artigos 

muitos direitos que o preso possui como garantia ao adentrar o sistema 

prisional, ou seja, direito à educação, saúde, jurídica, religiosa etc.  

Para começar a ilustrar melhor este capitulo os artigos 40 aos 43 

assim descrevem: 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à 

integridade física e moral dos condenados e dos presos 

provisórios. 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o 

trabalho, o descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, 

artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com 

a execução da pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 

social e religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos 

em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em 

defesa de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de 

correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 

informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob 

pena da responsabilidade da autoridade judiciária 

competente.  
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 Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV 

poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado 

do diretor do estabelecimento. 

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à 

medida de segurança, no que couber, o disposto nesta Seção. 

Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de 

confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento 

ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de 

orientar e acompanhar o tratamento. 

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o 

particular serão resolvido pelo Juiz da execução. (BRASIIL, 

2017, p. 1.505). 

O artigo, por si, é bem ilustrativo quando aos direitos que o 

sentenciado possui, sendo, assistência à saúde que significa dizer que o 

preso tem direito a tratamento ambulatorial, odontológico e médico, 

Direito de assistência religiosa conforme artigo 24 da LEP131. Educação 

conforme arts. 17 ao 21-A da LEP132 e os taxados acima, observados os 

requisitos e as normas legais e codificadas nesta lei. 

 
131  Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 

internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento 

penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. 

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. 

§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. 

(BRASIL, 2017, p. 1.503). 
132 Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 

Federativa. 

Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação 

profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito 

constitucional de sua universalização. 

 § 1o  O ensino ministrado aos presos e preso integrar-se-á ao sistema estadual e municipal 

de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só 

com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou 

administração penitenciária. 

 § 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. 

§ 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas 

de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos 

presos e às presas.  . 

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 

aperfeiçoamento técnico. 

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas 

ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 
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7. DO QUADRO DAS PENAS. 

Este tópico tem como objetivo passear sobre os conceitos de Detenção 

e Reclusão onde seus conceitos serão entendidos e com este entendimento, 

a fixação de suas penas. Para melhor embasar tal estudo e melhorar nosso 

entendimento no assunto, os doutrinadores Smanio e Morais (2008) 

descrevem que existem três tipos de penas privativas de liberdade com 

diferentes regimes iniciais de cumprimento de pena, ou seja, a reclusão, a 

detenção e a prisão simples. 

Na reclusão por sua vez, ela pode ter ser inicio em forma de regime 

fechado, aberto ou semiaberto, a detenção, portanto, poderá ocorre em 

regime semiaberto  tendo em vista se tratar de contravenção penal. 

Para Smanio e Morais (2008) o juiz poderá ao analisar as 

circunstâncias judiciais determinar quaisquer dos regimes permitidos e 

previstos no art. 33, § 3º, C.c. art. 59 do Código Penal, onde a fixação do 

regime de pena referir-se-á ao fato concretamente praticado.133 

7.1  DA RECLUSÃO E DA DETENÇÃO. 

Para estudo deste tema Smanio e Morais (2008) descrevem de forma 

detalhada o que vem a ser reclusão e a forma de aplicação de penas em 

crimes que nela se enquadrem. 

 
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, 

recreativos e estes didáticos. 

Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar:  

 I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;  

 II - a existência de cursos nos níveis fundamental e média e o número de presos e presas 

atendidos;  (BRASIIL, 2017, p.1.503). 

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento 

técnico e o número de presos e presas atendidos; 

 IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo 

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. 
133  Súmula 718 - A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não 

constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido 

segundo a pena aplicada. (SMANIO; MORAIS, 2008, p. 154). 
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RECLUSÃO: FECHADO: Obrigatoriamente quando a pena 

for superior a oito anos, mesmo que o réu não seja 

reincidente. Reincidente, independentemente do quantum da 

pena. SEMIABERTO: O juiz poderá fixar se a pena for 

superior a quatro e inferior a oito anos, desde que não seja 

reincidente, pois, nesses casos, conforme já visto, o regime 

será o fechado. A critério do juiz, mesmo que a pena seja 

inferior a quatro nos. ABERTO: Poderá. Desde que não seja 

reincidente e a pena sido inferior ou igual a quatro anos. 

(SMANIO; MORAIS, 2008, p. 153). 

Por sua vez, no que se refere à detenção e a prisão simples, Smanio e 

Morais (2008) fazem alusão à detenção e a prisão simples no 

enquadramento das penas da seguinte forma: 

DETENÇÃO e Prisão simples: FECHADO: Nunca 

ocorrerá o regime fechado como inicio do cumprimento de 

uma pena de detenção ou prisão simples. No caso, porém, de 

detenção, haverá a possibilidade de, no decorrer da execução, 

ocorrer à regressão ao regime fechado. SEMIABERTO: 

Obrigatório quando a pena for superior a quatro anos, mesmo 

que o réu não seja reincidente. Aplica-se se o sentenciado for 

reincidente. ABERTO: Poderá desde que não seja reincidente 

– a critério do juiz.  (SMANIO; MORAIS, 2008, p. 153). 

Por estas linhas supra, percebe-se a maneira de aplicação de tais 

regimes, tendo em vista a quantidade de pena prolatada na sentença e o 

regime fixado pelo juiz. 

Após se perceber como o cumprimento de pena ocorre, outro foco 

de estudo se encontra na maneira que o regime é cumprido. Por isso, em 

referência ao refere ao Regime fechado, este se dá em um estabelecimento 

de segurança média ou máxima, tendo, portanto, a necessidade de 

condenação transitada em julgado, fixação do regime fechado e pena de 

reclusão conforme explicitado por Smanio e Morais (2008). 

Ishida (2014) por sua vez no que refere ao regime fechado 

descreve: “É cumprida a pena em estabelecimento de segurança máxima ou 

média (art. 87 a 90 da LEP); no vocábulo comum, nas penitenciarias. O 

regime se caracteriza pela limitação das atividades dos presos”. (ISHIDA, 

2014, p. 81).  
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Quanto ao Regime semiaberto, este, por sua vez, nas palavras de 

Ishida (2014, p. 82), se dará em colônias agrícolas, industrial ou similar e, 

caso não exista vaga, o cumprimento será em regime fechado, sendo que, a 

fixação do regime semiaberto deverá ser fixada como regra nas penas 

superiores a quatro anos, independentemente de reincidência ou no caso de 

sentenciado reincidente relativo a  crime de detenção. Assim, são levadas 

em conta a autodisciplina e a possibilidade de trabalho externo do 

sentenciado. 

O Regime aberto por sua vez, deverá ser em casa de albergado 

conforme Ishida (2014) e se dá como prisão noturna que não sofre 

obstáculos físicos contra a fuga do preso.  

No quesito Regime aberto para cumprimento de pena neste regime, 

Ishida (2014) assevera: 

Como dito acima, já se tornou práxis na execução penal o 

cumprimento de pena no regime aberto através da prisão de 

domiciliar. Fixado o regime, realiza-se audiência 

(administrativa ou judicial) na qual o sentenciado aceita as 

condições do regime aberto. O destaque é para sua obrigação 

em comparecer ao juízo das execuções periodicamente para 

justificar suas atividades. Uma das obrigações do regime 

aberto é a de permanecer na Comarca onde se encontra (local 

do endereço declinado). Assim, mister que qualquer saída ou 

viagem do sentenciado ou reeducando seja precedida de 

autorização judicial, sob pena de possível regressão  de 

regime. (ISHIDA 2014, p. 83).  

Outro fator que Ishida (2014, p. 83) cita quanto à fixação de 

cumprimento de pena no regime aberto, é devido à crescente tendência dos 

juízes e tribunais admitirem este regime para o sentenciado que está e, 

regime semiaberto e o Estado não possuem vagas em estabelecimento 

penal adequado (colônia agrícola ou industrial). 

Por fim, conforme as palavras de Smanio e Morais (2008, p. 157), o 

regime aberto é aquele em que o sentenciado trabalha, estudam e dedicam-

se a outras atividades licitas fora do estabelecimento durante o dia, isto sem 
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ser escoltado ou vigiado, recolhendo-se à casa de albergado durante à noite 

e nos dias em que não houver ou não deva exercer tais misteres. 

8. DA PROGRESSÃO DE REGIME. 

A execução penal não visa retirar o preso da sociedade, porém, 

readaptá-lo nela novamente. Tendo em vista que a execução tem o foco de 

ser progressivo, conforme art. 112 da LEP134, necessitando alem de 

cumprida a fração 1\6 “um sexto” que o preso tenha bom comportamento 

carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. 

A progressão135, portanto, de um preso que esteja em regime 

fechado, caso este tenha cumprido a fração necessária para progressão, não 

 
134  Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 

transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso 

tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom 

comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as 

normas que vedam a progressão. 

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e 

do defensor. 

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto 

e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas 

com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: 

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; 

 II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento; 

 V - não ter integrado organização criminosa§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou 

falto grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. (BRASIL, 

2017, p. 1.512) 
135 A Lei 10.792/2003 trouxe alterações substanciais à redação do art. 112 da Lei de 

Execução Penal. Buscou-se, lamentavelmente, diminuir a esfera de atuação da Comissão 

Técnica de Classificação no cenário da progressão de regime. Antes da Lei 10.792/2003, 

essa Comissão, composta pelo diretor do presídio, por, pelo menos, dois chefes de serviço, 

um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social (art. 7.º, LEP), obrigatoriamente, 

participava do processo de individualização da execução, opinando nos pedidos de 

progressão do regime fechado para o semiaberto e deste para o aberto. Cabia a ela, 

inclusive, propor as progressões e regressões de regime, bem como as conversões. 

Destarte, dispunha o art. 112, parágrafo único (hoje substituído pelos §§ 1.º e 2.º), 

cuidando da progressão de regime: “A decisão será motivada e precedida de parecer da 

Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.  A 

atual redação estipula que a decisão de progressão será motivada, precedida de 

manifestação do Ministério Público e da defesa (§ 1.º), com igual procedimento para a 

concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas (§ 2.º). O novel § 3.º 
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poderá se dar em regime aberto caso não haja estabelecimento de regime 

semiaberto para tal cumprimento, por conseguinte, o sentenciado ficará em 

regime fechado até que tal estabelecimento seja disponível ou que nova 

fração seja cumprida referente ao regime semiaberto para que o 

sentenciado seja colocado em regime aberto. Tal explicação advém dos 

doutrinadores Smanio e Morais (2008), que asseguram ser proibida a 

progressão em saltos136. Portanto, a progressão é a maneira gradativa que o 

sentenciado tem de se readequar à sociedade. 

Para Ishida (2014), portanto: 

Uma das finalidades da pena é a reinserção social, ou seja, 

possibilitar ao sentenciado a sua readaptação à sociedade. Daí 

a necessidade de o processo de execução ser dinâmico, 

possibilitando incentivar o sentenciado que forneça resposta 

ao tratamento penitenciário. Nesse sentido, o art. 112 da LEO 

fala em “forma progressiva”, ou seja, a transferência do 

condenado de regime mais rigoroso para o menos rigoroso 

(cf. Mirabete, Execução penal, p. 387). Trata-se de uma forma 

gradativa do sentenciado de readequação social. Pode o 

sentenciado progredir de regime mais severo para o menos 

severo. Nesse caso, deve possuir o requisito objetivo (fração 

da pena cumprida no regime atual) e requisito subjetivo 

(mérito para o cumprimento). O art. 387, § 2ª, do CPP 

estabelece a competência do juiz do conhecimento para fixar 

o regime inicial da pena, incluindo detração. (ISHIDA, 2014, 

p. 83-84). 

 
insere: “no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou 

pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I 

– não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; II – não ter cometido o 

crime contra seu filho ou dependente; III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena 

no regime anterior; IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado 

pelo diretor do estabelecimento; V – não ter integrado organização criminosa”. O § 4.º 

preceitua: “O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do 

benefício previsto no § 3.º deste artigo”. (NUCCI, 2019, p. 153) 
136 Deve-se observar, rigorosamente, o disposto no Código Penal e na Lei de Execução 

Penal para promover a execução da pena, sem a criação de subterfúgios contornando a 

finalidade da lei, que é a da reintegração gradativa do condenado, especialmente daquele 

que se encontra em regime fechado, à sociedade. Assim, é incabível, como regra, a 

execução da pena “por saltos”, ou seja, a passagem do regime fechado para o aberto 

diretamente, sem o necessário estágio no regime intermediário (semiaberto). Porém, é 

preciso considerar que, por vezes, deferindo o juiz a progressão do sentenciado do regime 

fechado ao regime semiaberto, não havendo vaga neste último, tem-se permitido que se 

aguarde a referida vaga no regime aberto. (NUCCI, 2019, p. 161). 
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Para que haja tal progressão 137de regime, logo, alguns requisitos 

objetivos e subjetivos têm que ser atendidos conforme Smanio e Morais 

 

137 Trata-se de uma verdadeira “antecipação de progressão”. O Requisito Objetivo. O 

requerente à progressão deve inicialmente cumprir uma fração da pena imposta, para 

postular a progressão. Crimes comuns. Nos crimes comuns, esse patamar é de 1/6 da pena 

(art. 112, caput, da LEP).  Mirabete (Execução penal, p. 417), de modo justo, faz critica a 

fração de 1/6 porquanto não distingue o primário de reincidente.  Crimes hediondos ou 

equiparados. Nos crimes hediondos ou assemelhados ou equiparados, o não reincidente 

deve cumprir 2/5 da pena (situação incidente na prática de execução penal no trafico de 

drogas) ou de 3/5, se for reincidente (art. 2º, § 2º. Da lei nº 8.072//90). Vigente Súmula 

Vinculante nº 26, do STF, os crimes deste naipe praticados antes de 29 de março de 2007 

exigem fração de apenas 1/6.  Segunda Progressão. Progredindo o sentenciado do regime 

fechado para o semiaberto, pode pleitear a progressão do semiaberto ao aberto. A questão 

é: o valor de 1/6 é contado do valor total ou do que restou? A resposta (cf. salienta 

Mirabete, Execução penal, p. 415) é do restante da pena. Para facilitar o cálculo, o valor 

de 1/6 é contado da data da decisão que deferiu a progressão ao semiaberto.  Existência de 

crime equiparado ao hediondo e crime comum.  A junção desses dois tipos de delitos Leva 

a cálculo diferente: 2/5 para o crime equiparado ao hediondo e 1/6 para o crime comum.  

Exemplo: pena total de 7anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado. 4 anos e 2 

meses para o crime do art. 33 da dei de Drogas (equiparado ao hediondo) e 3 anos para o 

art. 35 da lei de Drogas (não considerado crime equiparado ao hediondo). Deve cumprir 

2/5 do trafico, ou seja, 6 meses. Assim, se iniciou a pena em 30.06.2012. Superveniência 

de outra condenação (acréscimo de guia de recolhimento). Sobrevindo nova condenação 

e recebida nova guia de recolhimento, esta deve ser somada. Portanto, antes da decisão 

sobre a progressão, o juiz deve ordenar novo cálculo e verificação da nova data da 

obtenção da fração, para então deferir ou não a progressão. Sentenciado que está sendo 

julgado por outro crime em processo de conhecimento.  Estritamente falando, não há 

óbice para o juiz analisar a progressão de regime. Mas recomenda-se que junte-se certidão 

desse outro processo no roteiro de penas, porquanto esse poderá influenciar a execução. 

Por exemplo , pode gerar uma condenação sem permissão de apelo em liberdade que gere 

nova guia, devendo-se proceder à soma, nos termos do art. 111 da LEP.  Termo a quo. O 

termo inicial é do inicio de cumprimento da pena privativa de liberdade. Se preso em 

flagrante, inicia-se a partir da prisão em flagrante. Todavia, se cometer falta grave, haverá 

interrupção da contagem do tempo. Isso implica que o termo a quo passa a ser a data do 

cometimento da falta grave. Trata-se de uma verdadeira sanção à má conduta do 

sentenciado. Pela falta de explicita previsão legal, a interrupção pela falta grave no pedido 

de progressão de regime tem levado ao debate essa questão nos tribunais superiores. 

Assim, não pode fornecer o mesmo tratamento ao sentenciado que não comete falta grave, 

comporta-se adequadamente no estabelecimento penitenciário, com aquele que possui 

mau comportamento, comete falta grave, por exemplo, utilizando-se de aparelho celular 

no estabelecimento penitenciário, agride ou desrespeita o agente penitenciário etc. Deve o 

sentenciado  possuir consciência de que agindo assim, terá mais dificuldade em obter os 

benefícios da LEP, incluindo a progressão de regime. Requisito subjetivo. Não basta para 

o deferimento da progressão o simples cumprimento do requisito objetivo. Entende o 

legislador que o sentenciado deva cumprir o requisito subjetivo. Esse inclui a aferição do 

mérito, que inclui a aptidão do sentenciado para o beneficio. Na prática da execução 

penal, o bom comportamento é mensurado através do atestado de bom comportamento 

carcerário atualizado.  Requisito subjetivo e exame criminológico. Atualmente, o exame 

criminológico não é mais indispensável, mas pode ser exigido mediante decisão 

fundamentada do juiz das execuções penais. Assim, não pode o juiz das execuções 

determinar ao diretor do estabelecimento que realize em todos os casos (TJSP, HC nº 

0215198-16.2011, j. 20.10.2011). No caso de crime contra a administração publica, mister 
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(2008) sendo, o Requisito temporal onde o sentenciado devera cumprir 1/6 

da pena para progressão e, caso o sentenciado regrida de regime, deverá 

cumprir após a regressão o período de 1/6 para pleitear progressão de 

regime. Mérito do sentenciado onde serão avaliados seu comportamento 

dentro do sistema prisional durante o cumprimento de pena, subordinação e 

respeito às autoridades administrativas e não incidência em rebeliões e 

tentativas de fuga. Parecer da comissão técnica de classificação, pois, esta 

é quem informará ao juiz da execução criminal da possibilidade ou não da 

concessão da progressão, uma vez que, esta comissão é a responsável pelo 

acompanhamento da execução da pena. Oitiva do Ministério Público, 

sendo que, não ouvir o MP gerar-se-á nulidade da progressão de maneira 

absoluta. Realizar o Exame Criminológico, tendo em vista, a necessidade 

de verificar as condições pessoais do sentenciado, a fim de conhecer sua 

periculosidade no intuito de saber se o mesmo voltará a cometer crimes 

quando em liberdade estiver. 

9.  DA REGRESSÃO DE REGIME E SUAS HIPÓTESES. 

A regressão é a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos 

quando o condenado pratica atos que se enquadrem no art. 118 da LEP, ou 

seja: 

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará 

sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer 

dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada 

ao restante da pena em execução, torne incabível o regime 

(artigo 111). 

 
a reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os 

acréscimos legais (art. 33, § 4º, do CP). Salienta-se que na pratica da execução penal, esse 

requisito de reparação de dano é ignorado, não sendo exigido. O projeto de Lei do Senado 

236//2012 “ressuscita” a obrigatoriedade do exame criminológico (art.4, §3º), mas 

inteligentemente estabelece um prazo (60 dias). A não realização no prazo obriga o juiz 

das execuções a decidir sem o exame. O projeto fala com base nos requisitos objetivos 

(art. 47, 4§), mas é claro que nessa situação o critério objetivo seria aferido simplesmente 

com o atestado de conduta carcerária. (ISHIDA. 2014, p. 84-85). 
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§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além 

das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins 

da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente 

imposta. 

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá 

ser ouvido previamente o condenado. (BRASIL, 2017, p. 

1.512). 

O que se percebe em principio no caput deste artigo é que no que se 

refere ao instituto da regressão, esta pode se dar por saltos, diferenciando-

se, portanto, da progressão de regime que não pode ser concedida de tal 

maneira. 

Por um lado os doutrinadores Mendonça e Morais (2017, p. 359) 

descrevem que é permitida a regressão por saltos tendo em vista o caput do 

art. 118. Agora, para o doutrinador Marcão (2018) assim ele descreve: 

É vedada a regressão por salto. De tal sorte, exceto na 

hipótese do art. 111 da LEP não se poderá transferir o 

condenado que se encontre no regime aberto diretamente ao 

fechado, pela regressão, sem antes passar pelo regime 

semiaberto. Assim como a progressão pressupõe a seguinte 

ordem: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto, a 

regressão determina a ordem inversa: regime aberto, regime 

semiaberto e regime fechado. Muito embora o art. 118, caput, 

da LEP autorize a regressão com a transferência do 

condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos, de tal 

redação não se extrai autorização para mudança de regime 

que não seja escalonada, por salto. Para cada regressão deve 

haver uma causa justificadora, e não se pode, por um único 

motivo ou ainda que por vários, apuráveis de uma só vez, 

determinar a regressão do aberto para o semiaberto e logo em 

seguida, com o mesmo fundamento e pelas mesmas razões, 

impor nova regressão, agora para o regime fechado. Embora 

aqui não se possa falar em regressão por salto, haveria 

flagrante injustiça decorrente de bis in idem danoso ao 

condenado: uma única causa, ou mesmo mais de uma, aferível 

num único instante, estaria a ensejar dupla e subsequente 

punição. (MARCAO, 2018, p. 185-186). 

Por ensejar dupla e subsequente punição, o doutrinador Marcão (2018) 

descreve que a regressão não pode ser por saltos. 

Nos cometimento de faltas tipificadas neste artigo, o juiz deve ouvir o 

condenado nos casos de crime doloso ou no cometimento de falta grave. 

Por conseguinte, pelas palavras de Mendonça e Morais (2017, p. 359), 
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“quando praticado crime doloso, não exige a previa condenação, bastando 

o suposto cometimento do mesmo. Mesma situação se aplica à hipótese de 

prática de falta grave, sendo prescindível a efetiva punição disciplinar” e 

ficara facultativa ao juiz a aplicação da regressão para o condenado por 

crime de contravenção ou culposo. 

Quanto ao regime aberto, este também acarreta regressão, uma vez 

que, se o apenado descumprir as condições impostas pelo juiz da sentença 

ou pelo juiz da execução criminal isto configurará falta grave e acarretará, 

por conseguinte, a regressão de regime conforme § 1º deste referido artigo 

em estudo. 

10.  DA REMIÇÃO 

Pela remição o sentenciado através de estudos e ou trabalho tem a 

possibilidade de reduzir o tempo que tem computado como pena.  

Marcão (2018, p. 205) descreve a etimologia da palavra remição, sendo 

esta, portanto, uma palavra advinda do latim cujo significado é redimire, 

ou seja, compensar, ressarcir, reparar. 

A remição, por conseguinte, é um caminho pelo qual o preso pode 

diminuir o tempo de cumprimento de pena e, para embasar tal afirmação, 

alem dos arts 126 a 128 da LEP, Marcão (2018) cita Maria da Graça 

Morais Dia que assim assevera: 

Trata-se de um instituto completo, pois reeduca o delinquente, 

prepara-o para sua reincorporação à sociedade, proporciona-

lhe meios para reabilitar-se diante de si mesmo e da 

sociedade, disciplina sua vontade, favorece a sua família e, 

sobretudo abrevia a condenação, condicionando esta ao 

próprio esforço do penado (DIAS apud MARCAO, 2018, p. 

205). 

Através das louváveis palavras de Dias citada por Marcão (2018), se 

percebe que, o instituto da remição alem de reduzir o tempo de 

cumprimento de pena, viabiliza o aumento do saber e aprimoramento 
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profissional do preso a fim de que este possa até mesmo ao voltar ao 

convívio social desempenhar funções laborativas e até mesmo dá 

andamento ou inicio a uma vida estudantil.  Por conseguinte, o que se 

observa é que, além da busca de ressocializar o preso, a remição permite 

em um só ato a diminuição do tempo de pena e a projeção do sentenciado 

para uma futura e possível recolocação ao mercado de trabalho. 

Vale lembrar também que Marcão (2018, p. 206), descreve que no 

sentido da remição no que tange ao preso provisório, este, portanto, não 

está obrigado a trabalhar, pois, ainda não foi declarada sua culpa mediante 

trânsito da sentença condenatória. Nesta mesma linha Marcão (2018) 

descreve ainda sobre o condenado por crime político e o condenado à 

prisão simples sendo, por conseguinte, que aquele não está brigado ao 

trabalho e este, se a pena não exceder a quinze dias, o trabalhos será 

facultativo. 

O tempo remido, conforme, art. 127 da LEP descreve que “Em caso de 

falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, 

observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data 

da infração disciplinar”. (BRASIL, 2017, p. 1.514). 

Nesta linha de pensamento, mister se faz esclarecer que  a Constituição 

proíbe a pena de trabalhos forcados e sua obrigatoriedade, sendo este, 

portanto, facultativo.  

A remição 138 pelo trabalho é possível somente para os presos em 

regime fechado, ou semiaberto, uma vez que, para que o regime aberto 

aconteça necessário se faz, por conseguinte, que o trabalho, como requisito 

essencial seja realizado. 

 
138 Quando efetivada a remição, o novo total, ou seja, aquele obtido por meio da remição é 

o que servirá de base para a aplicação dos institutos da LEP, tais como a progressão de 

regime, o livramento condicional, o indulto, o beneficio da saída temporária, entre outros. 

(MENDONCA; MORAIS, 2017, p. 358). 
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Nas palavras de Mendonça e Morais (2017, p. 358) os presos que 

cumprem pena em regime fechado e semiaberto podem através do trabalho 

ou estudo remir a pena, enquanto, os que estão em regime aberto podem 

remi-la pelo estudo. 

A questão da remição pelo trabalho tem sua natureza jurídica de direito 

público, não se ensejando, portanto, contrato livre de trabalho, contudo, o 

sentenciado terá direito aos benefícios previdenciários e, caso esteja 

impossibilitado por acidente de trabalhar, a remição continuará sendo 

concedida ao sentenciado conforme Smanio e Morais (2008, p. 181). 

Para a contagem da remição esta será feita excluindo um dia para cada 

três dias trabalhado. 

Smanio e Morais (2008) para exemplificar a linha supra descrevem: 

Só se computam os dias efetivamente trabalhados (jornada 

integral de seis ou oito horas, conforme determinação 

regulamentar). As eventuais frações de um dia incompleto 

não são computadas. Excluem-se do cômputo os domingos e 

feriados; salvo se trabalhados; conforme o disposto no art., 

127 da LEP, o condenado que for punido por falta grave 

perderá o direito ao tempo remido. Se já trabalhou e a 

remição ainda não foi decretada pelo juiz, será deferida. Se, 

porém, já foi decretada, o juiz determinará a perda do direito; 

a remição somente poderá ser concedida pelo juiz das 

execuções, nos termos do art. 126, 3º da LEP, devendo, 

obrigatoriamente, ser ouvido o Ministério Público; a prova 

dos dias trabalhados deverá ser feita nos termos do art. 129 da 

LEP que dispõe que a autoridade administrativa, 

mensalmente, remeterá ao juízo de Execução cópia do 

registro de todos os condenados que estejam trabalhando e 

dos dias de trabalho de cada um deles. Dessa forma, entende-

se que o estabelecimento penal deve ter um livro de registro 

de dias trabalhados. Ressalta-se, porém, a possibilidade de 

qualquer outro meio de prova idônea admitida em direito. 

(SMANIO; MORAIS, 2008, p. 182).   

Smanio e Morais (2008) pelas palavras supra descrevem como é 

realizado todo o procedimento para cômputo e perda do direito a remição 

baseando-se nas linhas da LEP. 
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O estudo é outra possibilidade para remição e Brito (2018) destaca: 

Pela previsão legal, para cada 12 horas de estudo, o preso 

poderá remir um dia de sua pena. A qualidade da formação 

pode envolver desde o ensino fundamental e médio até o 

profissionalizante, superior ou de requalificação profissional 

(p. ex., diante de uma incapacidade adquirida pelo preso para 

o exercício de sua profissão anterior). Uma grande e bem-

vinda inovação foi à possibilidade de que o estudo seja 

realizado de forma não presencial, ou seja, à distância, o que 

facilitará em muito a disseminação do estudo nos 

estabelecimentos penais. As formas de ensino à distância com 

o uso da internet ou de sistema via satélite são mais 

econômicas e práticas, bastando para tanto um equipamento 

de projeção de imagens e a utilização de um único professor 

para atender ao mesmo tempo vários estabelecimentos. 

(BRITO, 2018, p. 350). 

A lei 12.433 /11 trouxe alteração no que se refere à remição através do 

estudo. Antes o que era possível através do trabalho, por esta lei, 12.233/11 

estipulou à possibilidade de remição pelos estudos 139não ficando mais a 

 
139 Art. 1o Os arts. 126, 127, 128 e 129 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, passam a 

vigorar com a seguinte redação:  

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser 

desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão 

ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de 

estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no 

caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da 

pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 

liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de 

educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, 

observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. 

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a 

defesa. ” (NR) 

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo 

remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da 

infração disciplinar. ” (NR) 

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. ” 

(NR) 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26344796/art-1-da-lei-12433-11
http://www.jusbrasil.com/topico/11688914/artigo-126-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com/topico/11688591/artigo-127-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com/topico/11688562/artigo-128-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com/topico/11688533/artigo-129-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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carga da interpretação da sumula 341 do STJ “A frequência a curso de 

ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena 

sob regime fechado ou semiaberto.” 

Portanto, para se entender a regra para remição por estudos sugerimos 

ler a nota de rodapé deste tópico. 

11.  DA DETRAÇÃO 

A Detração 140 é o desconto que ocorre no computo da pena final, ou 

seja, se o réu foi sentenciado a 4 (quatro) anos de prisão mas, ficou 1 (um) 

ano preso tendo em vista um prisão temporária, o réu, portanto, terá de 

cumprir 3 (três) anos da pena. 

Para Nunes (2013): 

A detração, por conseguinte, é uma antecipação do tempo de 

cumprimento da pena, quando o réu, na fase de investigação 

criminal ou na de conhecimento, esteve por algum momento 

detido por força de uma prisão cautelar, seja por auto de 

prisão em flagrante, seja com base em prisão preventiva, 

provisória ou domiciliar. (NUNES, 2013, p. 139-140). 

Por sua vez Brito (2018) corrobora assim: 

A detração penal é a consideração (desconto) do tempo de 

prisão provisória no tempo de cumprimento da pena 

definitiva. Note-se que não interessará qual a natureza da 

prisão provisória (flagrante, temporária, preventiva), deverá 

ser obrigatoriamente, descontada a execução da pena 

definitiva, desde que tenha relacionamento com a causa 

 
§ 1o O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar 

mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o 

aproveitamento escolar. 

§ 2o Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. ” (NR). Lei 12433/11 | 

Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011. Disponível em: < 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1028221/lei-12433-11>. Acesso em: 

11 out. 2019. 
140  Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou 

em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo 

resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou 

remição. (BRASIL, 2017, p.) 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1028221/lei-12433-11
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julgada. A doutrina e a jurisprudência não têm admitido a 

possibilidade de o condenado reunir as prisões provisórias 

anteriores, sem relação com a pena a cumprir, em uma 

espécie de “crédito penal” para com o Estado. O condenado 

somente poderia descontar aqueles períodos de detenção 

provisória que, necessariamente, foram aplicados antes da 

sentença final do fato sob investigação. (BRITO, 2018, p. 

268). 

Como se percebe, a detração visa abater o período cumprido pelo preso 

do tempo total da pena.  

Portanto, pelas Brito (2018, p. 354) se percebe que tal instituto visa 

abater o tempo da prisão provisoria do tempo da pena efetiva em sentença.  

Brito (2018, p. 354), descreve que a detração tem seu fundamento em 

evitar que o condenado sofra punição pelo mesmo crime duas vezes, pois, 

o Estado estaria abusando do poder punindo o condenado há um tempo 

maior de pena e o punindo duas vezes. 

Nesta mesma linha de estudo, a questão sobre a detração fora do 

estabelecimento prisional também é citada e, Luiz Regis Prado é citado por 

Nunes (2016, p. 140) que descreve que para Luiz Regis Prado entende ser 

Possível o cômputo do tempo durante o qual o condenado encontrava-se 

internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro 

estabelecimento adequado ou até o tempo em que o réu cumpriu 

alternativas penais. 

Ou seja, a detração 141 pelas palavras de Prado citado por Nunes (2016) 

pode dar-se em local diverso ao prisional a detração como “o abatimento 

 
141  A detração como a detração como “o abatimento na pena privativa de liberdade e na 

medida de segurança do tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, prisão 

administrativa ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou mesmo 

em outro estabelecimento similar a detração como “ o abatimento na pena privativa de 

liberdade e na medida de segurança do tempo em que o sentenciado sofreu prisão 

provisória, prisão administrativa ou internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico, ou mesmo em outro estabelecimento similar o abatimento na pena privativa 

de liberdade e na medida de segurança do tempo em que o sentenciado sofreu prisão 

provisória, prisão administrativa ou internação em hospital de custódia e tratamento 
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na pena privativa” de liberdade e na medida de segurança do tempo em que 

o sentenciado sofreu prisão provisória, prisão administrativa ou internação 

em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou mesmo em outro 

estabelecimento similar. 

Agora, quanto o requerimento de indenização por parte do preso frente 

ao Estado, aquele, não havendo ilegalidade na prisão não poderá pleiteá-la. 

12.  DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

O RDD 142 é a modalidade de sanção disciplinar conforme art. 52, V da 

Lei de Execuções Penais. 

Smanio e Morais (2008) corroboram: 

Criado o Regime disciplinar diferenciado a que poderá se o 

preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, em 

três circunstâncias: 1º) em caso de prática de fato prevista 

como crime doloso que ocasione subversão da ordem ou 

disciplina interna do estabelecimento prisional, 

independentemente da sanção penal cabível; quando o preso 

apresentar alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal ou da sociedade; quando recaiam sobre 

o preso fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a 

qualquer titulo, em organizações criminosas, quadrilhas ou 

bando. (SMANIO; MORAIS, 2008, p. 159) 

 
psiquiátrico, ou mesmo em outro estabelecimento similar. (DOTTI apud NUNES, 2016, 

p. 140). 
142   Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando 

ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou 

condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 

seguintes características:  
I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por 

nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; 
II - recolhimento em cela individual;. 
III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas;  
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol  
§ 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou 

condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a 

segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.  
§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o 

condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a 

qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. (BRASIL, 2017, p. 

1505). 
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Smanio e Morais (2008, p. 159-160) descrevem que este instituto se 

trata de uma sanção administrativa que caber recurso de agravo e é cabível 

habeas corpus caso haja ilegalidade em sua aplicação. Smanio e Morais 

(2008, p. 159) ainda descrevem que o RDD somente poderá ser aplicado 

mediante decisão fundamenta do juiz competente após requerimento 

circunstâncias do direto do estabelecimento prisional e após ouvido o 

Ministério Público e da defesa, devendo ser prolatada no prazo de 15 dias. 

13.  DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PENA DE MULTA 

A prestação pecuniária consiste em uma reparação de um dano sofrido 

pela vítima em dinheiro cuja destinação é social. 

Brito (2018) para esclarecer tal conceito cita Bittencourt: 

A prestação pecuniária “consiste no pagamento em dinheiro à 

vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada 

com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não 

inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 

(trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será 

deduzido do montante de eventual condenação em ação de 

reparação civil, se coincidentes os beneficiários” (CP, art. 45, 

§ 1o). O texto deverá ser interpretado extensivamente e, em 

havendo acordo civil sobre o valor da indenização, a multa 

também deverá ser descontada do montante da conciliação. 

(BITTENCOURT apud BRITO, 2018, p. 380). 

Nesta mesma esteira Brito (2018) descreve ainda que a prestação 

pecuniária 143 consiste em um pagamento em dinheiro cujo valor é fixado 

pelo Juiz e, este valor não é inferior a 1 salário mínimo e nem superior a 

360 salários mínimos. 

 

143 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na 

forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.  

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus 

dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância 

fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e 

sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual 

condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.  (BRASIL, 2017, 

p. 536). 
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Por outro lado, a pena de multa é uma sanção penal e não um tributo. A 

pena de multa é uma maneira de se evitar a perda do direito de liberdade 

daquele que tenha praticado penalmente falando, uma infração de menor 

gravidade. 

14.  DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. 

Contra as decisões do juiz da vara de execução criminal cabe o recurso 

de agravo144, tendo este o efeito devolutivo e não o suspensivo. Para 

embasar estas linhas Marcão (2018, p. 336) declara que o recurso de 

agravo tem natureza de recurso em sentido estrito e é voluntário, podendo, 

portanto, este quando da sua interposição em juízo de primeiro grau, ser 

instruído com as razoes pela qual não concorda ou poderá fazê-lo 

posteriormente, podendo, por conseguinte, subir ao segundo grau 

juntamente com os autos principais quando este não vier a prejudicar o 

andamento do processo, sendo que, e o prazo 145para interposição do 

recuso de agravo será de 5 (cinco) dias se não houver previsão legal e 

analogicamente aplicar-se-á, tendo em vista lei processual penal em seu 

art., 586 e art. 2º da LEP. 

Agora, quanto aos prazos para razoes Marcão (2018) descreve: 

O prazo para a apresentação das razões do inconformismo é 

de dois dias, na forma regulada no art. 588 do Código de 

Processo Penal, caso as razões não tenham acompanhado a 

petição de interposição. Em seguida será aberta vista dos 

autos ao recorrido por igual prazo, para a apresentação de 

 
144 Das decisões proferidas pelo juiz no processo de execução caberá recurso de agravo, 

sem efeito suspensivo, exceto no caso de decisão que determina a desinternação ou 

liberação de quem cumpre medida de segurança (art. 179 da LEP), quando então se 

processará com duplo efeito (devolutivo e suspensivo), pois a ordem de desinternação ou 

liberação só será expedida quando a sentença transitar em julgado. (MARCAO, 2018, p. 

335). 

145 É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução 

penal. EQUIPE MÉTODO. Vade mecum compacto Método. Rio de Janeiro: Método, 

2019. 1 recurso online. ISBN 9788530984892. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530984892>. Acesso em: 1 out. 

2019. 
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suas contrarrazões. Com a resposta do agravado ou sem ela, o 

agravo será concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, 

reformará ou sustentará sua decisão, mandando instruir os 

agravos com os traslados que lhe parecerem necessários. . O 

recurso de agravo em execução submete-se, pois, ao juízo de 

retratação, por força do efeito devolutivo inverso ou iterativo, 

conforme disciplina o art. 589 do Código de Processo Penal. 

(MARCAO, 2018, p. 337). 

Portanto, para que o recurso tenha seguimento no momento de sua 

impetração, mister se faz que estejam presentes os princípios da 

legitimidade, tempestividade e interesse de agir.  

Muito se discute sobre a possibilidade de um recurso com efeito 

suspensivo perante a vara de execuções criminais, portanto, diferentes 

doutrinadores entendem que enquanto o recurso de agravo tenha apenas o 

efeito devolutivo, por outro lado, o mandado de segurança 146 pode 

embasar o efeito suspensivo. 

15. CONCLUSÃO 

 A LEP é a lei que norteia as regras de cumprimento de pena e dá 

explicação sobre seus procedimentos e, entender sobre o trato geral da 

aplicação de tais regras é algo necessário para que tal entendimento seja 

esclarecido tanto para os advogados, família e partes do processo. 

Como se viu, a LEP é o pilar que descreve todas as regras durante o 

encarceramento do condenado mostrando, portanto, as regras para 

progressão e regressão, direitos e deveres, recurso cabível dentre outros 

procedimentos. 

 
146  É controvertida a questão relativa à possibilidade de interposição de mandado de 

segurança para assegurar efeito suspensivo ao agravo em execução. Sobre a matéria 

existem duas posições: 1º) Cabe mandado de segurança para obter efeito suspensivo ao 

agravo. Aliás, a mesma corrente sustenta, inclusive, que “o Promotor de Justiça tem 

legitimidade ad causam para a impetração de mandado de segurança contra ato judicial 

visando à obtenção de efeito suspensivo em agravo de execução”. (2º) Não cabe mandado 

de segurança para buscar efeito suspensivo ao agravo, afastando--se, inclusive, a 

legitimação do Ministério Público. Em casos excepcionais, entendemos cabível e até 

necessário o efeito suspensivo. Adotamos, portanto, a primeira posição. (MARCAO, 

2018, p. 337). 
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Para uma melhor compreensão do assunto, necessário se faz estudar 

a LEP e as outras leis que tratam do assunto, pois, através de suas linhas, 

poder-se-á se obter profundo entendimento do referido estudo de maneira 

mais ampla. 

Por fim, importante se faz esclarecer que este trabalho visa 

descrever breves linhas sobre a LEP embasando-se por citações 

bibliograficas, uma vez que, a dinâmica de tal ordenamento e o estudo 

aprofundado do tema se torna uma necessidade indispensável para sua real 

compreensão. 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é abordar a nova roupagem do 

tipo penal do crime de estupro, surgida após o advento da Lei nº 

12.015/2009 que, por sua vez, revogou o até então vigente artigo 214, do 

Código Penal, transferindo o inteiro teor da conduta ali descrita para a 

redação do artigo 213 do mesmo Códex. Este artigo apresenta conceitos 

importantes acerca da concepção genérica do crime e do tipo penal, 

traçando as consequências da aplicação de divergentes entendimentos a 

respeito da classificação do tipo penal da novel redação do artigo 213, do 

Código Penal. A discussão perpassa na classificação do tipo penal em 

misto alternativo ou misto acumulativo, tendo consequências diferentes na 

aplicação da pena. Além deste ponto, será analisado o instituto da 

continuidade delitiva quando ocorrer a pluralidade de condutas. E por fim, 

verificar se na mutação legislativa houve a abolitio criminis das condutas 

encaixadas no antigo tipo penal de atentado violento ao pudor. Ao esgotar 

as análises jurisprudências e doutrinarias, verificar-se-a que a posição 

majoritária é de que tipo penal previsto no artigo 213 do CP é misto 

alternativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Estupro. Atentado violento ao pudor. Tipo penal 

misto alternativo. Abolitio Criminis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz como tema principal o estudo da nova 

concepção do crime de estupro, inserido no atual artigo 213, do Código 

Penal, pela Lei n.º 12.015/2009. 

Referido artigo será analisado através do estudo do Direito Penal, 

ramo do direito brasileiro que tem a função de escolher as condutas 

humanas mais graves e prejudiciais à sociedade, descrevê-las como 

infrações penais num tipo legal e, por fim, aplicar a respectiva sanção 

penal. 

Desta forma, presente trabalho destacará, dentre outras 

modificações, a unificação (junção) dos antigos crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor - artigos 213 e 214 - num único tipo, qual seja, 

o novo artigo 213, cuja nomenclatura permanece como estupro. 

Com essa reforma legislativa, o novo crime de estupro passou de 

tipo penal simples, a ser um tipo penal misto, com pluralidade de ações 

incriminadas. Com essa inovação dada pela Lei n.º 12.015/2009 surgiram 
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divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca de qual modalidade de 

tipo penal diz respeito o atual dispositivo legal: se misto alternativo ou 

misto cumulativo. 

Diante disto, surgem duas problemáticas: Primeira - houve a 

abolitio criminis do crime de atentado violento ao pudor? Segunda - o 

crime de estupro, com a novel redação dada pela Lei n.º 12.015/2009 fez 

com que o tipo penal se tornasse um tipo misto alternativo ou tipo misto 

cumulativo? 

Este trabalho terá como finalidade analisar o posicionamento da 

jurisprudência e dos doutrinadores acerca das alterações inseridas pela Lei 

n.º 12.015/2009, bem como quais as consequências trazidas para os agentes 

que cometeram o crime de estupro e atentado violento ao pudor em uma 

mesma situação fática, antes do início da vigência da mencionada Lei. 

Com o escopo de buscar as respostas para essas indagações será 

utilizado o método dedutivo de abordagem, uma vez que este trabalho 

partirá de uma afirmativa ampla, qual seja, o direito penal, bem como de 

conjecturas menos amplas, mas também gerais, na presente ocasião, dos 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor, antes e após o advento da 

Lei n.º 12.015/2009, para só então, chegar até as teorias específicas sobre 

as alterações acarretadas nos delitos mencionados, principalmente no que 

tange à diminuição ou não, dependendo da posição a ser adotada, das penas 

já aplicadas aos condenados pela prática dos dois delitos num mesmo 

contexto fático. 

Tratará das consequências da unificação dos delitos de estupro e 

de atentado violento ao pudor em um único artigo penal, estabelecendo um 

paralelo entre as teses que entendem ser a nova conduta um tipo misto 

alternativo e as que entendem ser a nova figura um tipo misto cumulativo.  

Enfim, sem pretender esgotar a discussão sobre o tema, ao longo 

do trabalho serão apontadas as transformações inseridas pela Lei n.º 

12.015/2009, com enfoque no novo crime de estupro, apontando os 
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entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o assunto, além da 

implicação de tal mudança no sistema jurídico pátrio. 

 

2 CONSEQUÊNCIAS DA UNIFICAÇÃO DOS CRIMES DE 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 

 

 

2.1 REVOGAÇÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR – ABOLITIO CRIMINIS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA 

DA LEI N.º 12.015/2009 

 

Antes da entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, os crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor (arts. 213 e 214, CP), estavam 

descritos em dois tipos penais distintos, nos seguintes termos: 

 

Estupro - Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, 

mediante violência ou grave ameaça:  

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

Atentado violento ao pudor - Art. 214 Constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir 

que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal:  

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
 

No entanto, com o início de sua vigência, o artigo 214 foi 

expressamente revogado, conforme se indefere da redação do artigo 7º da 

Lei 12.015/2009: 

Art. 7º Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, e a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954. 

 

Pois bem. O artigo 107, do Código Penal traz o rol das causas de 

extinção da punibilidade, sendo certo que, uma vez ocorrida qualquer das 

causas ali descritas, o Estado tem o seu direito de punir extinto. 

O inciso III do referido artigo dispõe que será extinta a 

punibilidade pela “retroatividade de lei que não mais considera o fato como 

criminoso”, a este benefício dá-se o nome de “abolitio criminis”. 

Desta forma, toda vez que uma norma incriminadora deixar de 

considerar um fato como criminoso, ou seja, extinguir um tipo penal, ela 
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retroagirá e tornará extinta a punibilidade de todos os autores da conduta, 

antes tida como delituosa.  

Com a revogação do tipo penal incriminador, o fato ali constante 

passa a ser atípico, gerando, com isto, a retroatividade da lei penal benéfica 

à data do fato delituoso, desta forma, não permanecerá contra o réu ou 

condenado nenhum efeito, apagando, inclusive, o registro constante da sua 

folha de antecedentes. 

A esta lei que deixou de considerar o fato como criminoso, 

trazendo um benefício para o agente no caso concreto, dá-se o nome de Lex 

mitior (Lei melhor). É a lei mais benéfica, sendo certo que ela retroagirá e 

se aplicará a todos os processos em andamento, aos crimes cujo processo 

ainda não se iniciou e, também, aos casos já encerrados por decisão 

transitada em julgado. 

O doutrinador Fernando Capez expõe muito bem as consequências 

da abolitio criminis: 

O inquérito policial ou o processo são imediatamente 

trancados ou extintos, uma vez que não há mais razão de 

existir; se já houve sentença condenatória, cessam 

imediatamente a sua execução e todos os seus efeitos penais, 

principais e secundários; os efeitos extrapenais, no entanto, 

subsistem, em face do disposto no art. 2º, caput, do Código 

Penal, segundo o qual cessam apenas os efeitos penais da 

condenação. (Capez, 2012) 

 

No entanto, a nova redação do artigo 213 do Código Penal, 

originada através da Lei n.º 12.015/2009 incorporou o revogado artigo 214, 

do mesmo diploma legal, à previsão do atual conceito de crime de estupro 

(art. 213), havendo com isso a identificação de uma só figura típica, sendo 

mantida a nomenclatura do delito de estupro. 

Em decorrência disto, passou-se a tipificar, num só artigo (213, 

CP), “a ação de constranger qualquer pessoa (homem ou mulher) a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro 

ato libidinoso”. (CAPEZ, 2012). 

 



- 183 - |   Direito em Perspectivas 

 

Desta forma, as ações que anteriormente integravam a conduta do 

então revogado artigo 214 do Código Penal, foram inseridas no atual delito 

de estupro sem, no entanto, ocorrer a abolitio criminis, uma vez que a 

conduta que anteriormente estava descrita no artigo 214 não deixou de 

existir, apenas migrou para o artigo 213 do mesmo Diploma Legal. 

De acordo com o doutrinador Guilherme de Souza Nucci o que 

ocorreu foi: 

Uma mera novatio legis, provocando-se a integração de dois 

crimes numa única figura delitiva, o que é natural e possível, 

pois similares. Hoje, tem-se o estupro, congregando todos os 

atos libidinosos (dos quais a conjunção carnal é apenas uma 

espécie) no tipo penal do art. 213. (Nucci, 2014) 
 

Observa-se que a conduta do revogado artigo 214 do Código 

Penal ainda permanece incriminada e com a mesma pena privativa de 

liberdade, ou seja, de 6 a 10 anos de reclusão. A fusão do revogado crime 

de atentado violento ao pudor na conduta típica do crime de estupro, 

transformou a antiga descrição deste último crime em um tipo penal misto, 

ou seja, agora há a pluralidade de ações a serem incriminadas. 

 

2.2 O TIPO PENAL DOS ARTIGOS 213 E 214 AMBOS DO 

CÓDIGO PENAL, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 12.015/2009 

 

A grande discussão atualmente existente é acerca do tipo penal do 

atual crime de estupro em questão. Com a fusão dada pela Lei n.º 12.015 o 

tipo penal passou a ser misto, como já visto. No entanto, existem 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais onde, alguns afirmam ser o novo 

delito tipo misto alternativo, sendo que, em contrapartida, outros afirmam 

ser a conduta mista cumulativa. 

A partir de então serão expostas essas controvérsias e analisadas 

cada uma delas sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial. 

Na vigência dos artigos 213 e 214, ambos do Código Penal, antes 

do início da vigência da Lei n.º 12.015/2009, o cometimento de ambas as 

condutas neles previstas, contra a mesma vítima e num mesmo contexto, 
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permitia a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de como a pena 

seria aplicada na realidade concreta.  

O Poder Judiciário se via diante de casos em que o agente 

praticava o crime de estupro conjuntamente com outros atos libidinosos 

(quando estes não consistiam em meio natural para a realização do 

estupro), havendo, portanto, o cometimento de duas infrações penais e, 

com isso, a possibilidade de aplicação do concurso de crimes (material ou 

formal) ou, ainda, a aplicação do crime continuado, dependendo da 

situação fática. 

O entendimento majoritário dos Tribunais Superiores era que, uma 

vez que os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor tratavam de 

tipos penais diferentes e, portanto, crimes de mesmo gênero, mas espécies 

diferentes, a prática dos dois crimes, num mesmo contexto fático e contra a 

mesma vítima, acarretaria o concurso material de crimes. 

Por concurso material de crimes entende-se com sendo: 

 

A prática de duas ou mais condutas, dolosas ou culposas, 

omissivas ou comissivas, produzindo dois ou mais resultados, 

idênticos ou não, mas todas vinculadas pela identidade do 

agente, não importando se os fatos ocorreram na mesma 

ocasião ou em dias diferentes (CAPEZ, 2012). 

 

Com a aplicação do concurso material, as penas eram aplicadas 

separadamente e, depois, somadas, conforme dispõe o artigo 69, do Código 

Penal.  

Concurso material - Art. 69 - Quando o agente, mediante mais 

de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 

idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de 

aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 

executa-se primeiro aquela. 

 

Neste sentido foi o posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal, conforme se observa no seguinte julgado: 

 

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONCURSO MATERIAL E 

NATUREZA HEDIONDA. ORDEM DENEGADA. Na linha 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há 
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espaço, no caso, para o afastamento do concurso material 

e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes 

de estupro e atentado violento ao pudor. Precedentes: HC 

94.714, Rel. Min. Carmem lúcia, julgado em 28.10.2008; e 

HC 89.770, Rel. Min. Eros grau, DJ de 6.11.2006, p. 51. Tais 

crimes, ademais, ainda de acordo com precedentes desta corte 

(HC 90.706, Rel. Min. Carmen lúcia, DJ de 23.3.2007; e HC 

89.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 2.3.2007), devem ser 

considerados hediondos, mesmo que não qualificados e 

praticados sem violência real. Ordem denegada. (STF; HC 

95.705-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Joaquim Barbosa; 

Julg. 31/03/2009; DJE 24/04/2009) 
 

Por outro lado, havia o entendimento de que os atos libidinosos 

considerados vestibulares ao próprio crime de estupro seriam, por este 

último, absorvidos, por se tratarem de antefato impunível, como por 

exemplo, o ato de beijar a vítima ou fazer-lhe eventuais carícias eram 

considerados como atos preliminares ao estupro, ou seja, “praeludia coiti”. 

Neste sentido foi o posicionamento adotado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação 

criminal nº 60132/2007 conforme se observa no excerto de julgado a 

seguir: 

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA OS 

COSTUMES PERPETRADOS CONTRA MENORES (02) 

DE 14 ANOS. ESTUPRO E TENTATIVA DE ESTUPRO. 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO 

RECURSAL NO SENTIDO DE QUE A SENTENÇA NÃO 

EXAMINOU DETERMINADOS FATOS QUE MERECEM 

RELEVÂNCIA, OU SEJA, ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR CONTRA AMBAS AS VÍTIMAS E ESTUPRO 

CONSUMADO CONTRA SOMENTE UMA DAS 

VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DELITIVA QUE 

SUBSUME AO TIPO PENAL DO ESTUPRO 

CONSUMADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO 

IMPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO CONDENADO. 

ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA QUE SE APÓIA SOMENTE 

NA PALAVRA DAS VÍTIMAS MENORES DE IDADE AO 

TEMPO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS 

SUFICIENTES ÀCONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO IMPROVIDO. Consabido que em ambos os 

tipos penais resida no verbo constranger como o núcleo 

incriminador, mediante violência ou grave ameaça à 

vítima, a manter com o agente na primeira conduta 

conjunção carnal, e na segunda não a conjunção carnal 

mediante cópula vagínica, mas coagir a vítima a praticar 

ou permitir que com o agente pratique ou permita ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, se caso o sujeito 

ativo pratique, antes da conjunção carnal, atos libidinosos 
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tendentes a este e que a precedem, haverá a absorção de 

tais atos, caracterizando-se apenas o crime de estupro. A 

palavra da vítima já de inconteste unanimidade, quer na 

doutrina como na jurisprudência, nos crimes que tais 

prevalecem sobre os outros elementos da prova, atribuindo-

lhes maior peso, máxime quando o discurso seja ordenado, 

coerente com os fatos e firme com as circunstâncias como 

ocorreram, de tal modo que a imputação encontre ressonância 

na norma incriminadora, tornando-as elemento suficiente à 

condenação. (TJMT; RAC 60132/2007; Apiacás; Terceira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Díocles de Figueiredo; Julg. 

18/02/2008; DJMT 04/03/2008) 

 

Outra pequena discussão era a respeito da possibilidade de 

aplicação do concurso formal nos casos de cometimento dos crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor, em uma mesma situação fática. 

O artigo 70, do Código Penal nos traz a concepção do concurso 

formal ou ideal de crimes, assim dispondo: 

 

Concurso formal - Art. 70 - Quando o agente, mediante uma 

só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou 

não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se 

iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, 

de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 

concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o 

disposto no artigo anterior. 

 

Desta forma, o concurso formal “implica a existência de dois ou 

mais crimes, que, para efeito de política criminal, são apenados de maneira 

menos rigorosa” (CAPEZ, 2012). O principal requisito para que o concurso 

formal seja caracterizado é que a conduta seja única. 

Uma pequena parte da doutrina adotava que no caso do 

cometimento dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, numa 

mesma situação fática, não haveria a caracterização de concurso material, 

mas sim de concurso formal de crimes, previsto no artigo retrotranscrito. 

Os adeptos desta tese faziam a diferenciação entre “ação” e “atos” 

e, afirmavam que o concurso formal ocorreria quando o agente, mediante 

uma só ação ou omissão, praticasse dois ou mais crimes, não podendo 

haver a confusão entre ação e ato. Desta forma, haveria o concurso formal, 
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quando existisse apenas uma conduta, sendo certo que esta poderia se 

desdobrar em vários atos. 

Outro ponto que também sempre foi assunto de discussão, tanto 

na doutrina quanto na jurisprudência foi a possibilidade de reconhecimento 

de continuidade delitiva entre estes tipos penais. A corrente que prevalecia 

era a favor da não continuidade delitiva, entendimento este do Supremo 

Tribunal Federal, haja vista que os delitos estavam dispostos em artigos 

diferentes e, portanto, não eram crimes da mesma espécie, não havendo, 

deste modo, que se falar em condutas idênticas. 

No entanto, havia aqueles que entendiam que, embora os crimes 

estivessem dispostos em artigos diferentes, eram sim crimes da mesma 

espécie, uma vez que as condutas descritas no tipo eram homogêneas, pois 

o que autor do delito procurava, por meio de violência ou grave ameaça, 

era satisfazer sua lascívia, infringindo a liberdade da vítima. 

Desta forma, o crime continuado é aquele que “o agente, mediante 

mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 

espécie, os quais, pelas semelhantes condições de lugar, modo de execução 

e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros (CAPEZ, 

2012). 

Havia ainda a corrente que defendia, em resumo, o 

reconhecimento do crime continuado quando o ato libidinoso constituísse 

preparação à prática do delito de estupro, por caracterizar o chamado 

prelúdio do coito (praeludia coiti). 

Neste sentido, excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR REALIZADO COMO CONDUTA 

PRELIMINAR PARA A PRÁTICA DO ESTUPRO. 

CARACTERIZAÇÃO DE PRELÚDIO DO COITO. 

ABSORÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. 

RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. 

REDUÇÃO DE PENA. CABIMENTO DE REGIME MAIS 

BRANDO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA 

REPRIMENDA. 1. É possível o reconhecimento do crime 

continuado quando o ato libidinoso constitua preparação 

à prática do delito de estupro, por caracterizar o chamado 

prelúdio do coito (praeludia coiti). Não há falar, em todo 
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caso, em absorção de uma conduta pela outra.  2. No caso, a 

conduta supostamente praticada pelo paciente configura 

preliminar à cópula vaginal, afastando a ocorrência de 

desígnios autônomos, fator indispensável à aplicação da regra 

do concurso material. 3. Tendo o crime sido cometido antes 

da entrada em vigor da Lei n.º 11.464/07, que deu nova 

redação à Lei dos Crimes Hediondos, é possível o 

estabelecimento de regime prisional menos gravoso para o 

início de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. 

4. Ordem parcialmente concedida para, de um lado, 

reconhecendo a ocorrência de crime continuado, reduzir a 

pena recaída sobre o paciente; de outro lado, estabelecer o 

regime semiaberto para o início de cumprimento da 

reprimenda. (STJ; HC 117.192-SP; Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2009, 

DJe 03/08/2009). 
 

Desta forma, restou evidente que antes da entrada em vigor da Lei 

n.º 12.015/2009 o entendimento majoritário quando houvesse a prática dos 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor, numa mesma situação 

fática, seria aplicado ao agente do crime o concurso material de crimes, 

onde haveria a somatória das penas, haja vista serem os delitos distintos e 

autônomos. 

 

2.3 O TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO DO ATUAL ARTIGO 

213, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 

12.015/2009 

 

Com o advento da Lei n.º 12.015/2009 o artigo 213 do Código 

Penal ganhou nova roupagem, uma vez que, conforme dito alhures, houve 

a fusão entres os crimes de estupro e atentado violento ao pudor num único 

tipo penal, sendo certo que a nomenclatura do tipo continuou sendo a de 

estupro. Desta forma, o atual artigo 213 possui a seguinte descrição: 

 

Estupro - Art. 213. Constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - 

reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

 

O crime de estupro passou a admitir duas condutas típicas, ou 

seja, a nova lei concentrou em único tipo penal, de conteúdo variado, as 

condutas de constrangimento à conjunção carnal e à prática de outros atos 
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libidinosos, mediante violência ou grave ameaça, impondo a pena de 

reclusão de 06 a 10 anos. 

A nova redação do artigo 213, do Código Penal, adotou a 

conhecida fórmula do tipo misto alternativo, em outras palavras, com a 

fusão do crime de atentado violento ao pudor ao crime de estupro, o tipo 

penal que antes era simples, passou a ser misto alternativo, uma vez que 

atualmente o artigo 213 pune o ato de constranger alguém a praticar ou 

permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso, sejam estes de 

qualquer espécie, como por exemplo, a conjunção carnal. 

Damásio de Jesus enfrentando o tema, escortina o seguinte: 

Isso importa em que a prática de mais de um ato libidinoso de 

relevo, como a conjunção carnal e o coito anal, cometidos no 

mesmo contexto fático e em face do mesmo sujeito passivo, 

caracterizam crime único (e não mais concurso material). Não 

aquiescemos com o ponto de vista que sustenta cuidar-se o 

tipo penal insculpido no art. 213 de tipo misto cumulativo, ou 

seja, de uma disposição legal que contém dentro de si mais de 

um crime. Cuida-se, na verdade, de tipo misto alternativo, já 

que o constrangimento da vítima pode se dar para obrigá-la à 

intromissio penis in vaginam ou a ato lascivo diverso deste. É 

evidente, contudo, que a multiplicidade de atos libidinosos em 

tais condições deverá ser tomada em conta por ocasião da 

dosagem da pena, resultando no reconhecimento de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente (nos termos 

do art. 59, caput, do CP). (JESUS, 2013) 

 

Nesta modalidade de tipo misto, a prática de uma segunda 

conduta descrita no mesmo tipo será pela primeira absorvida, porquanto 

não implica em um maior desvalor da conduta ou do resultado, 

respondendo o agente por um só delito, como ocorre, por exemplo, no 

crime de tráfico em que a prática de uma ou mais condutas ali previstas 

levará ao mesmo resultado e a penalização por um único crime. Diz-se, 

então, que nesses casos há fungibilidade entre as diversas modalidades 

descritivas do tipo. 

No julgamento do Habeas Corpus n.º 99.265-SP, julgado em 02 

de março de 2010, o Ministro Relator Cesar Peluso, da Segunda Turma do 

Supremo Tribunal de Federal, em seu voto esclarece que: 
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Conquanto mantenha o nomen juris, a redação do novo tipo 

penal “descreve e estabelece uma única ação ou conduta do 

sujeito ativo, ainda que mediante uma pluralidade de 

movimentos. Há somente a conduta do agente de constranger 

alguém, mediante violência ou grave ameaça”. Ademais, “é 

de vital importância observar que o constrangimento é 

dirigido a que a vítima pratique ou deixe que com ela se 

pratique atos libidinosos, sejam eles de qualquer espécie, seja 

através de conjunção carnal, seja através de coito anal, seja 

através de felação etc., já que tais modalidades nada mais são 

do que espécies do gênero ato libidinoso, e, tanto isso é 

verdade, que o tipo penal em questão é explícito ao mencionar 

conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a confirmar, pois, tal 

afirmação”  
 

Desta forma, atualmente, quem cometer a conjunção carnal e 

qualquer outro ato libidinoso contra a mesma vítima, no mesmo contexto 

fático, pratica apenas um delito de estupro, cuja pena mínima é de 06 anos 

de reclusão, como já exposto. 

Esta fusão também reflete imediatamente nos casos de 

condenação em concurso material pelos antigos crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, uma vez que anteriormente, os dispositivos 

estavam dispostos em tipos penais diversos, e quando cometidas ambas as 

condutas contra uma mesma vítima, num mesmo contexto fático, havia a 

aplicação, quase que majoritária, do concurso material de crimes.  

Desta forma, com a concentração das condutas em um único tipo 

penal não há mais que se falar nesse tipo de concurso, uma vez que agora, 

os tipos são da mesma espécie. 

Ademais, conforme visto anteriormente, o fato dos crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor estarem dispostos em artigos distintos, 

dificultava, na grande maioria dos entendimentos, o reconhecimento da 

continuidade delitiva, uma vez que, como já exposto, os que assim 

entendiam, afirmavam que os delitos eram de espécies diferentes, não 

podendo haver a caracterização do crime continuado. 

Desta forma, com o advento da Lei n.º 12.015/2009 e a 

consequente fusão dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor 

tornou-se possível sustentar a continuidade delitiva, desse modo, “o agente 
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que, por diversas ocasiões, constranger a vítima, mediante o emprego de 

violência ou grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal ou 

qualquer outro ato libidinoso diverso do coito vagínico” receberá a 

aplicação da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, CP (CAPEZ, 

2012). 

O doutrinador Matheus Silveira Pupo, mencionado no voto do 

Ministro Cézar Peluso, da Segunda Turma do Supremo Tribunal de 

Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 99.265-SP, afirma o 

seguinte: 

Aglutinando aqueles dois crimes em um único dispositivo, 

certamente se terá como repercussão prática a mudança no 

entendimento quase pacífico no âmbito dos Tribunais 

Superiores, não reconhecendo a existência de crime 

continuado entre o antigo estupro e o atentado violento ao 

pudor, afora as hipóteses de praeludia coiti, sob o argumento 

de que não seriam crimes da mesma espécie, ainda que 

praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira 

de execução. Afinal, doravante, o óbice intransponível 

apontado por esta corrente – tratar-se de crimes antevistos 

em tipos diferentes – deixou de existir, pois as duas 

condutas, antes autônomas, estão agora tratadas na mesma 

figura penal. Por ser assim, quando perpetrados nas mesmas 

condições de locus, tempus e modus operandi, nos termos do 

artigo 71 do Código Penal, deverá ser reconhecida a 

existência de crime continuado, quanto às condutas que antes 

recebiam o nomen iuris de estupro e de atentado violento ao 

pudor, hoje contempladas no artigo 213, caput, da Lei Penal. 
 

Assim, repita-se, em relação à tese de que a junção dos artigos 

213 e 214, do Código Penal tornou este um tipo misto alternativo, quando 

o agente praticar, num mesmo contexto, a conjunção carnal e outro ato 

libidinoso dela diverso, não se cogita mais a hipótese de aplicação do 

concurso material de crimes, mas sim a hipótese de crime único. 

Desta forma, haverá a aplicação à hipótese versada da Lex mitior, 

onde será afastada a pena aplicada ao réu nos autos da ação penal referente 

ao crime de atentado violento ao pudor, e a posterior adequação à nova 

legislação penal. 

Diante disso, o agente que sofreu condenação ou que foi 

denunciado pela prática dos crimes de estupro e de atentado violento ao 



- 192 - |   Direito em Perspectivas 

 

pudor, em concurso material, antes da entrada em vigor da Lei n.º 

12.015/2009, deverá ser beneficiado após a vigência desta, haja vista que 

os efeitos da nova lei retroagirão em relação aos fatos julgados e aos 

pendentes de julgamento ou pelo fato de que, nos dizeres de André Estefan 

(ESTEFAN, 2009), por se tratar “de inovação benéfica, cujo alcance é 

retroativo, inclusive atingindo a coisa julgada”. 

Este benefício somente ocorre por força do artigo 5°, XL, da 

Constituição Federal, e do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, 

haja vista que ambos trazem a exceção ao Princípio da Irretroatividade da 

Lei Penal, sendo certo que deste princípio tem-se a afirmação de que a lei 

penal não poderá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu ou condenado. 

Desta forma, a Lei n.º 12.015/2009 retroagirá e favorecerá o 

agente, ainda que o fato já tenha sido transitado em julgado. 

Neste sentido são os ensinamentos de NUCCI, ao afirmar que: 

A aplicação retroativa da Lei 12.015/09 deve operar-se 

imediatamente, abrangendo inquéritos, processos em 

andamento e processos em fase de execução. No primeiro 

estágio, cuida-se de desenvolver uma imputação de crime 

único, embora possa existir a descrição dos fatos de maneira 

distinta, contendo a denúncia ou queixa somente a figura do 

art. 213. No segundo estágio, cabe ao magistrado, se for o 

caso, condenar o réu, provada uma ou as duas condutas, a um 

só delito de estupro, mensurando, naturalmente a pena da 

maneira mais apropriada possível. Nesse campo, ingressa o 

princípio constitucional da individualização da pena, vale 

dizer, o cometimento de violência sexual consistente em 

conjunção carnal resulta no mínimo de seis anos; a prática de 

violência sexual lastreada em conjunção carnal associada a 

um ou mais atos libidinosos constitui cenário diferenciado. 

Portanto, valendo-se do disposto no art. 59 do Código Penal, 

pensamos ser incabível a fixação de apenas seis anos. A pena 

mínima não se justifica diante da multiplicidade de condutas 

sexuais violentas contra determinada vítima. Porém, isso não 

significa ser viável a condenação por dois delitos a um 

mínimo de doze anos, algo que restou no passado. Na terceira 

fase, cabe ao tribunal, em grau de apelação, rever a pena, 

unificando os delitos em estupro, aplicando a pena que julgar 

justa. Nessa hipótese, possuindo competência para rever a 

pena em benefício do réu e autorização constitucional para 

aplicar a lei penal mais benéfica inexiste supressão de 

instância. (NUCCI, 2009) 
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Diante de tais entendimentos até então expostos, verifica-se que a 

Lei n.º 12.015/2009 trata-se de uma novatio legis in melluis, haja vista ser 

ela uma lei posterior que trouxe benefícios ao caso concreto para o agente 

que cometeu os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, 

separadamente. Diante disto, está claro que por ser ela mais benéfica, suas 

consequências jurídicas devem ser aplicadas retroativamente, nos termos 

do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, e artigo 2º, parágrafo único, do 

Código Penal. 

 

2.3.1 COMPETÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI MAIS 

BENIGNA NOS PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES DE 

JULGAMENTO E NOS PROCESSOS CUJA SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA JÁ TRANSITOU EM JULGADO 

 

Feita esta análise acerca das consequências da fusão dos crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor num mesmo tipo penal (atual artigo 

213, CP), pôde-se verificar que há o entendimento tanto pelo Supremo 

Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça de que o tipo 

penal do atual crime de estupro, previsto no artigo 213, do Código Penal, é 

o tipo misto alternativo. 

Assim, havendo o entendimento de que o crime tornou-se único, 

com condutas alternativas, será necessária, como já o dissemos, a aplicação 

da lei penal mais benéfica ao caso, bem como a posterior retroação desta 

lei ao momento do fato. 

Neste ponto, mister se faz esclarecer acerca da competência para a 

aplicação da Novatio Legis in melluis ao caso concreto, neste caso, da Lei 

n.º 12.015/2009. 

Referida competência dependerá da fase em que ação penal se 

encontrar, pois, se o processo encontrar-se em andamento, mas, ainda não 

existir sentença, caberá ao juízo de primeiro grau ou àquele que estiver 

com o processo em julgamento a aplicação da lei mais benéfica. 

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial: 
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PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS 

INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO (ART. 

213,CP) E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 

214, CP). LEI 12.015/2009. NOVATIO LEGIS IN 

MELLIUS OU LEX MITIOR. TIPO ÚNICO. PENA 

MAIS BRANDA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 

NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTE. APLICAÇÃO 

IMEDIATA. PROVIMENTO DO RECURSO. (…) 3. Passou 

a nova lei, que entrou em vigor em 10-agosto-2009, a prever 

abstratamente o delito de estupro e atentado violento ao pudor 

como sendo tipo único. 4. Tratando-se de processo em 

andamento, isto é, sem decisão transitada em julgado, é da 

competência do relator fazer incidir a novatio legis in 

mellius ou lex mitior, de imediato, condenando o réu por 

delito único, retroagindo a aplicação da lei mais benéfica. 

5. Recurso provido. (TJDFT. 20060110021120EIR, Relator 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, 

julgado em 05/10/2009, DJ 14/10/2009) 
 

Se, no entanto, já houver ocorrido o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, a aplicação retroativa da lei penal mais 

benéfica ficará a encargo do juízo da execução. Assim, importante 

mencionar a explicação de Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 

66 da Lei de Execução Penal: 

Aplicação da lei penal mais favorável: (…) Tem o juiz da 

execução penal, portanto, competência para modificar 

qualquer decisão condenatória definitiva, adaptando-a à nova 

lei penal benigna. (…) Se um acórdão proferir decisão 

condenatória, fixando a pena ao réu, advindo lei posterior 

benéfica, cabe ao juiz da execução penal aplicá-la, revendo a 

pena aplicada à luz da nova legislação. (NUCCI, 2011) 
 

Portanto, acerca da competência para aplicação da retroatividade 

da lei penal mais benéfica em situações onde já tenha ocorrido o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória, o teor da Súmula nº 611 do 

Supremo Tribunal Federal: 

Súmula 661. Transitada em julgado a sentença condenatória, 

compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais 

benigna. 
 

Concluindo, não subsistem dúvidas de que cabe ao Juízo da 

Execução Penal a análise do caso concreto com trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, em face da novel alteração legislativa que, de 

certa forma, é mais benéfica ao condenado. 
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2.4 O TIPO PENAL MISTO CUMULATIVO DO ATUAL ARTIGO 

213, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 

12.015/2009 

 

Em que pese o posicionamento acima exposto, adotado por 

doutrinadores da área e por maioria dos Tribunais Pátrios, dentre eles o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

que a nova redação do artigo 213 do Código Penal acarreta às diversas 

condutas um tipo penal misto alternativo e, portanto passível de 

retroatividade por ser benéfica ao réu, há Tribunais que entendem não ser 

possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de 

estupro previsto no atual artigo 213, do Código Penal.  

A tese sustentada por estes Tribunais de Justiça, bem como pelos 

doutrinadores, que como eles entendem, é de que o novo tipo penal de 

estupro constitui-se um tipo misto cumulativo e não alternativo, uma vez 

que o modo de execução das condutas são distintas, em outras palavras, as 

condutas previstas no atual artigo 213, do Código Penal, embora estejam 

previstas num mesmo tipo penal, ou seja, num mesmo artigo de lei, com 

uma só cominação de pena (6 a 10 anos, de reclusão), devem ser punidas 

individualmente se o agente praticar as duas. 

Como já visto alhures, o tipo misto cumulativo é aquele que prevê 

várias figuras delitivas distintas, não admitindo fungibilidade entre elas, 

sendo certo que, caso o agente do delito incorra em mais de uma, deverá 

ser adotada a regra de concurso de crimes. 

Doutrinadores, dentre eles Laurita Vaz, Ministra da Quinta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça sustentam essa tese afirmando que as 

condutas previstas no tipo têm, cada uma, uma autonomia funcional e 

rebatem às diversas categorias valorativas, com o que o crime se faz plural. 

Abaixo entendimento da Ministra Laurita Vaz: 

 

Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que, tendo 

as condutas um modo de execução distinto, com aumento 
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qualitativo do tipo de injusto, não há a possibilidade de se 

reconhecer a continuidade delitiva entre a cópula vaginal e o 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mesmo depois de 

o Legislador tê-las inserido num só́ artigo de lei.  
 

Em outras palavras, os dois tipos penais, quais sejam, de estupro e 

atentado violento ao pudor, estão contidos em um único tipo penal. Desse 

modo, se o agente constranger alguém à conjunção carnal, não será a 

mesma coisa que constranger alguém à prática de outro ato libidinoso de 

penetração, como por exemplo, o sexo anal ou oral, devendo desta forma 

ser-lhe aplicadas as penas cumulativamente, como se houvesse um 

concurso material dentro de um único tipo penal. 

Nos dizeres de NUCCI, esta sustentação baseia-se no fato de 

que: 

Trata-se a nova figura típica do art. 213 de um tipo misto 

cumulativo, devendo separar as condutas (ao menos em duas 

delas): a) constranger alguém à conjunção carnal; b) 

constranger alguém à prática de outro ato libidinoso. Se o 

agente desenvolver as duas, ainda que contra a mesma vítima, 

no mesmo cenário, deveria responder por dois delitos em 

concurso material, somando-se as penas. (NUCCI, 2011) 
 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já firmou 

posicionamento neste sentido. Há época, afirmou que a reforma 

introduzida pela Lei n.º 12.015/2009 ao fundir os artigos 213 e 214 do, 

Código Penal, tornou o tipo em misto cumulativo, uma vez que o contrário 

enfraqueceria totalmente a proteção que deve ser despendida ao bem 

jurídico tutelado, qual seja, a liberdade sexual. 

Referida justificativa pode ser observa nos acórdãos proferidos 

pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo 

transcritos: 

PETIÇÃO RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO PENAL. (...) NECESSIDADE DE REEXAME 

APROFUNDADO DA PROVA PRODUZIDA NOS 

AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. CONDENAÇÕES PELOS 

CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. 

SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 12.015/2009. REUNIÃO 

DE AMBAS FIGURAS DELITIVAS EM UM ÚNICO 

CRIME. TIPO MISTO CUMULATIVO. CUMULAÇÃO 
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DAS PENAS. INOCORRÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. (...) 6. Antes da edição 

da Lei n.º 12.015/2009, entendia-se haver dois delitos 

autônomos, com penalidades igualmente independentes: o 

estupro e o atentado violento ao pudor. Com a vigência da 

referida lei, o art. 213 do Código Penal passa a ser um tipo 

misto cumulativo, uma vez que as condutas previstas no 

tipo têm, cada uma, "autonomia funcional e respondem a 

distintas espécies valorativas, com o que o delito se faz 

plural" (DE ASÚA, Jimenez, Tratado de Derecho Penal, 

Tomo  III, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963). 7. Tendo 

as condutas um modo de execução distinto, com aumento 

qualitativo do tipo de injusto, não há a possibilidade de se 

reconhecer a continuidade delitiva entre a cópula vaginal 

e o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mesmo 

depois de o Legislador tê-las inserido num só artigo de lei. 

8. Se, durante o tempo em que a vítima esteve sob o poder do 

agente, ocorreu mais de uma conjunção carnal caracteriza-se 

o crime continuado entre as condutas, porquanto estar-se-á 

diante de uma repetição quantitativa do mesmo injusto. 

Todavia, se, além da conjunção carnal, houve outro ato 

libidinoso, como o coito anal, por exemplo, cada um desses 

caracteriza crime diferente e a pena será cumulativamente 

aplicada à reprimenda relativa à conjunção carnal. Ou seja, a 

nova redação do art. 213 do Código Penal absorve o ato 

libidinoso em progressão ao estupro - classificável como 

praeludia coiti - e não o ato libidinoso autônomo. 9. Petição 

recebida como habeas corpus. Writ parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, denegado. (Pet 6.610/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, 

DJe 09/03/2012). 

Para os adeptos desta tese, a conjunção carnal praticada 

conjuntamente com a cópula oral ou anal, não são equivalentes sendo, 

portanto, impossível existir a homogeneidade quanto ao modo de execução 

entre a conjunção carnal e a consumação de ato libidinoso diverso desta, 

para fins de continuidade delitiva, uma vez que constranger alguém à 

conjunção carnal não será o mesmo que constranger alguém à prática de 

outro ato libidinoso qualquer. 

Ademais, a continuidade delitiva somente se configurará se o 

agente praticar contra a mesma vítima mais de uma conjunção carnal ou 

mais de um ato libidinoso diverso daquela, uma vez que então, estaria 

diante da repetição quantitativa do mesmo injusto. 

Caso contrário, ou seja, se o agente praticar além da conjunção 

carnal, outro ato libidinoso, como o coito anal, por exemplo, cada uma 
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essas condutas configurarão crimes autônomos, e a pena será aplicada 

cumulativamente, sendo inviável, portanto, o crime continuado.  

O Tribunal do Rio Grande do Sul já proferiu decisão nesse 

sentido:  

EMBARGOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE AS 

CONDUTAS DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO 

AO PUDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O art. 213 

do Código Penal, ao unir as condutas antigamente 

descritas nos arts. 213 e 214 do mesmo diploma legal, 

tornou-se um tipo misto cumulativo, de forma que a 

prática de conjunção carnal e outro ato libidinoso não 

configuram crime único. Embargos desacolhidos. Por 

maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 

70059151878, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado 

em 22/08/2014) (TJ-RS - EI: 70059151878 RS , Relator: José 

Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 22/08/2014, 

Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/09/2014). 

 

Isto posto, de acordo com essa tese, o agente que submeter a 

vítima à prática de conjunção carnal e à prática de outro ato libidinoso, 

num mesmo contexto fático, estará como incurso por duas vezes no artigo 

213, do Código Penal, ou seja, em concurso material, haja vista que terá 

praticado uma vez a primeira parte do artigo (quando submeteu a vítima à 

conjunção carnal) e uma vez a segunda parte do mesmo diploma legal 

(quando praticou com a vítima outro ato libidinoso. 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, ficou 

demonstrado que as condutas criminosas que diziam respeito aos antigos 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor foram unificadas em uma 

única figura típica, passando o atual crime de estupro a possuir um tipo 

penal misto. Também foram analisadas as consequências desta unificação 

no sistema jurídico brasileiro, bem como verificado que existem 

posicionamentos divergentes sobre este tema, tanto jurisprudenciais quanto 
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doutrinários que, de certa forma, refletem nos processos judiciais 

pendentes de julgamento e naqueles cuja sentença penal condenatória já 

transitou em julgado. 

Pois bem. Sabe-se que a função do Direito Penal, além de definir 

as condutas a serem incriminadas através do Estado é oferecer a segurança 

jurídica a todas as pessoas através das decisões judiciais. Para tanto, os 

Tribunais, por meio das jurisprudências, buscam harmonizar os 

entendimentos divergentes existentes acerca de determinada questão, 

buscando, com isso, a uniformização dos posicionamentos adotados pelas 

diferentes instâncias jurisdicionais e, por via de consequência, a efetivação 

da mencionada garantia jurídica das decisões judiciais. 

Sobre a divergência atualmente existente acerca do novel tipo 

penal da figura delitiva do artigo 213, do Código Penal, para que haja a 

efetividade da norma penal estudada, necessário se faz esta unificação 

(uniformização e harmonização) dos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais adotando-se entre um tipo ou outro. E, no nosso entender, 

a tendência é que seja adotada a classificação do tipo do delito em questão 

como sendo o misto alternativo. 

Conforme já visto durante a exposição deste trabalho há uma parte 

da doutrina e da jurisprudência que adota o posicionamento de que trata-se 

a conduta descrita na nova redação do artigo 213, do Código Penal, como 

sendo de tipo misto cumulativo (praticada duas ou mais condutas prevista 

no tipo, num mesmo contexto fático, responderá o agente pela prática de 

dois ou mais delitos em concurso material). No entanto, tal entendimento 

não merece prosperar. 

Ainda, mesmo que fosse considerado o entendimento de que uma 

das características do tipo misto cumulativo está na obrigatoriedade de 

multiplicidade de condutas por parte do agente criminoso para que o delito 

se tenha por consumado, forçoso seria entender o crime de estupro como 

tal. Raciocinar desta forma seria dizer o mesmo que, para a sua 

consumação, haverá necessidade de que o agente pratique, 
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obrigatoriamente, duas ou mais ações descritas no dispositivo legal 

(constranger alguém a ter conjunção carnal + praticar outro ato libidinoso). 

Sabe-se que a justificativa da alteração do dispositivo legal foi no 

intuito de proteger ambos os sexos contra qualquer tipo de violência 

sexual, seja conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Neste passo, 

tem-se, ainda, que o direito penal é calcado no Princípio da Legalidade e ao 

Judiciário cabe interpretar a lei, mas nunca deixar de aplicá-la por entender 

não ser ela a norma ideal, devendo, desta forma, respeitar o produto do 

Legislativo. 

Portanto conclui-se que o legislador, ao inserir a partícula “ou” 

entre as condutas descritas nos verbos constranger, ter, praticar e permitir, 

adotou a forma mista alternativa para o tipo penal, haja vista que, se o 

agente praticar tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso, ou até 

mesmo as duas condutas em uma mesma situação fática, haverá apenas um 

crime. 

Contrário senso, se o legislador optasse por adotar, neste caso, a 

classificação das condutas descritas no estudado artigo, como sendo de tipo 

penal misto cumulativo, seria imprescindível que as duas condutas 

estivessem totalmente distintas, com verbos nucleares seguidos de objetos 

diferentes, o que não se verifica no atual artigo 213, do Código Penal, uma 

vez que a conduta, atualmente, é constranger alguém à prática da 

conjunção carnal ou à prática de qualquer outro ato libidinoso. 

Por fim, conclui-se que não houve a abolitio criminis do revogado 

artigo 214, do Código Penal, devido ao fato de que a conduta uma vez lá 

inserida foi migrada e fundida para a atual descrição do crime de estupro, 

sendo certo que o agente que praticar qualquer ato libidinoso contra a 

vítima responderá, atualmente, pelo crime de estupro, descrito na atual 

redação do artigo 213, do Diploma Legal acima mencionado. 
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CAPÍTULO VII 

________________________________________________________________________ 

O AGRAVO DE INSTRUMENTO E 
A TESE DA TAXATIVIDADE 

MITIGADA NO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 

 
 

Mateus de Souza Medeiros149 

 

 

Resumo O presente estudo tem por escopo analisar a interação entre os 

aspectos do Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil 

(NCPC) ante a experiência processual concreta no âmbito dos Tribunais, 

norteado pela indagação referente à possibilidade de sua interposição em 

face de decisão interlocutória não constante do rol do art. 1.015, NCPC, 

bem como a utilização de métodos interpretativos, esforço consubstanciado 

no estudo analítico da decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de 

Recursos Especiais Repetitivos, orientada a definir a natureza e as 

possibilidades interpretativas da aludida espécie recursal, momento de 

construção da tese da taxatividade mitigada pela urgência, definida como a 

possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em toda e qualquer 

hipótese presente a urgência. Em intuito complementar, aborda-se o 

embate jurisprudencial, d’um lado, e doutrinário, d’outro, apontando, 

inclusive, como o novo entendimento enquadra-se no mosaico teórico 

existente. Conclui-se, com o devido respaldo doutrinário e jurisprudencial, 

não ter sido a melhor opção a taxatividade restritiva inspirada no Código de 

Processo de 1939, compelindo os atores processuais a procurar soluções de 

afastar as consequências esperadas, por vezes deletérias. Talvez a aplicação 

da tese da taxatividade mitigada vá trazer maiores problemas do que 

soluções. Ainda sim, o labor do Superior Tribunal de Justiça não foi em 
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vão porque, apesar das máximas reservas, propôs-se a evitar lesões aos 

direitos processuais das partes, nem que seja por necessidade ou presunção. 

PALAVRAS-CHAVE: Taxatividade Mitigada. Agravo de Instrumento. 

Código de Processo Civil 2015. Processo Democrático. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Em razão do advento do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

as disposições acerca do Agravo de Instrumento, mais precisamente a 

inclusão de elencadas hipóteses para o seu cabimento, geraram densos 

debates na doutrina e jurisprudência frente à natureza do seu rol, taxativo 

ou exemplificativo, e a maneira de interpretá-lo, isto é, se restritivo ou 

passível de analogia ou outro método extensivo. 

 O presente estudo tem por escopo analisar a interação entre os 

aspectos positivados do Agravo de Instrumento no novel digesto ante a 

experiência processual sentida no âmbito dos Tribunais, norteado pela 

indagação referente à possibilidade de sua interposição em face de decisão 

interlocutória não constante do rol do art. 1.015, NCPC, bem como quanto 

ao uso de métodos de interpretação. 

A intenção é observar a evolução deste debate no Novo Código de 

Processo Civil e os posicionamentos exsurgidos, esforço consubstanciado 

no estudo da decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos 

especiais repetitivos, orientada a definir a natureza e as possibilidades 

interpretativas do art. 1.015, NCPC, momento de construção da tese da 

taxatividade mitigada pela urgência, além de aferir sua sintonia junto aos 

preceitos constitucionais. 

 Desta feita, examina-se o acórdão proferido em sede de recursos 

repetitivos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento conjunto dos Recursos Especiais de n. 1.696.396/MT e de n. 
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1.704.520/MT, representando, a um só tempo, o resumo do debate e as 

consequentes implicações pragmáticas das novas disposições. 

Após as explanações a respeito do seu teor, serão abordadas as 

decisões divergentes relacionadas ao tema, inclusive no próprio Superior 

Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, indicadores da incerteza 

estabelecida.  

De posse dos fundamentos da decisão paradigma e das divergentes 

instigadoras da solução apresentada, serão estudadas as posições 

doutrinárias e, de maneira oblíqua, como o novo entendimento enquadra-se 

no mosaico teórico então existente.  

Após, apresenta-se sucinto panorama da legislação aplicável e sua 

historicidade do ponto de vista positivado a par das metamorfoses do 

Agravo de Instrumento nos Códigos de Processo Civil de 1939, 1973 e 

2015. 

Na conclusão será exposta breve reflexão se a decisão exarada pelo 

Superior Tribunal de Justiça possui o condão de solucionar os problemas 

aos quais se presta ou, ao revés, tende a exasperá-los, fixado como 

parâmetro de existência e justificação o texto constitucional ao lado dos 

princípios processuais contidos no Novo Código de Processo Civil. 

 

2 O CONTEXTO FÁTICO DOS RECURSOS ESPECIAIS 

 

 Em diminutos termos, tanto os fundamentos de interposição quanto 

os da decisão em sede de recursos especiais repetitivos orbitam a natureza 

do rol do Agravo de Instrumento contido no art. 1.015, NCPC: taxativo-

restritivo ou se comportaria outras hipóteses não expressamente previstas 

mediante a utilização de interpretação analógica ou extensiva. 

 A resposta advém do desfecho de dois Recursos Especiais que 

foram selecionados como representativos da controvérsia perante o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso e afetados ao alusivo rito, cuja origem 

de ambos é a 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT. De relatoria da Ministra 



- 206 - |   Direito em Perspectivas 

 

Nancy Andrighi, o julgamento conjunto da Corte Especial teve início dia 

05 de dezembro de 2018 e publicada a decisão em 19 de dezembro de 

2018. 

Por ordem cronológica de interposição, o Recurso Especial de n. 

1.704.520/MT (BRASIL, 2018f) fora interposto no dia 07/02/2017 em face 

de acórdão em Agravo Interno que denegou, à unanimidade, o 

processamento de Agravo de Instrumento contra decisão que julgou 

procedente a Exceção de Incompetência nos autos da Ação de Rescisão 

Contratual cumulada com Indenização Moral e Material, Lucros Cessantes 

e Tutela Antecipada, declinando o Juízo de Cuiabá, Mato Grosso, sua 

competência para o Rio de Janeiro, foro eleito em contrato de franquia 

como o competente. 

O segundo, interposto em 25/05/2017, o Recurso Especial de n. 

1.696.396/MT (BRASIL, 2018d) tem como pano de fundo acórdão em 

Agravo Interno que denegou, mais uma vez unânime, o processamento de 

Agravo de Instrumento nos autos de Reintegração de Posse em Comodato 

Verbal, afastando o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT sua 

competência e remetendo-os à Vara Especializada de Feitos Agrários da 

mesma localidade. 

O primeiro Recurso Especial – 1.704.520/MT – teve sua origem 

logo no início do procedimento de n. 12452-14.2015.8.11.0041, distribuído 

perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em 10/03/2015, por Quim 

Comércio de Vestuário Infantil LTDA em desfavor de Shirase Franquias e 

Representação LTDA. Logo após a distribuição da ação e citada a ré para 

ofertar defesa, esta o fez, além de arguir exceção de incompetência do 

Juízo, manobra justificada à luz da legislação processual aplicável à época, 

nas áureas do Código de Processo Civil de 1973. O fundamento do 

incidente arguido seria a incompetência do Juízo de Cuiabá em virtude da 

existência de cláusula de eleição de foro que fixava a competência da 

comarca do Rio de Janeiro. 
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Embora em sua postulação a parte autora tenha argumentado a 

inaplicabilidade desta cláusula em razão da sua hipossuficiência, o Juízo 

outorgou razão à excipiente ao argumento de que aquela não restou 

comprovada e mesmo se tratando de um contrato de franquia, não teria a 

relação jurídica de base natureza consumerista por não ser a excepta 

consumidora final, ordenando a remessa dos autos ao foro do Rio de 

Janeiro, observância ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. 

Frente ao caráter prejudicial desta decisão, a requerente interpôs 

Agravo de Instrumento com efeito suspensivo em 15/08/2016, no sentido 

de manter o processamento do feito em Cuiabá até decisão final, tendo em 

vista os danos que suportaria caso contrário. 

No tocante aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afirmou 

que a decisão seria combatida via Agravo de Instrumento. Como o 

legislador se omitiu no tocante à competência dentre as hipóteses de 

interposição, a saída seria admitir a interpretação extensiva, aplicável aos 

autos o art. 1.015, III, NCPC, que por discutir convenção de arbitragem, 

em essência se trataria de competência, argumentou-se. 

O Relator, por sua vez, não conheceu do Agravo de Instrumento por 

não ser hipótese prevista no dispositivo legal. Entendeu pela taxatividade 

restrita, sem comportar interpretações outras.  

Interposto Agravo Interno, o entendimento foi seguido à 

unanimidade. 

Munida desta decisão denegatória em última instância, interpôs 

Recurso Especial contra acórdão em Agravo Interno que denegou 

processamento ao recurso de Agravo de Instrumento. Fundamentou o 

pleito especial no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição de 1988 – 

contrariedade à lei federal, no caso, o art. 1.015, III, NCPC, e dissídio 

jurisprudencial reconhecendo a possibilidade de interpretação extensiva. 

Caso análogo se depreende do Recurso Especial de n. 

1.696.396/MT, que teve sua origem no procedimento de n. 19002-

25.2015.8.11.0041, distribuído perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá, Mato 
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Grosso, em 22/04/2015, por Alberto Zuzzi em desfavor de Ivone da Silva 

na Ação de Reintegração de Posse. A questão principal deste processo é a 

Reintegração de Posse do autor contra a sua ex-companheira, a ré, quanto 

ao imóvel cedido em comodato verbal onde aquela reside com o filho do 

casal. 

Por ocasião da Contestação, a requerida aduziu a incompetência do 

Juízo, isso em razão da existência de conexão e prevenção da 2ª Vara 

Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na qual 

tramitavam, mediante competência especial própria, medida protetiva e 

outra, de âmbito cível, no tocante à ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável, em que referido imóvel estaria afetado ao regime de bens. 

Junto à preliminar houve impugnação ao valor da causa. Por existir 

questão familiar subjacente aos autos da ação reintegratória, requereu-se 

sua remessa à Vara Especializada da Mulher, competente por prevenção e 

conexão das relações jurídicas entre as partes, argumentou-se. 

Todavia, após a apresentação da réplica da parte autora, o Juízo da 

11ª Vara Cível de Cuiabá/MT declinou a competência e determinou a 

redistribuição do feito à 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário. 

Ato seguinte, no primeiro despacho desta última, o Juízo determinou a 

especificação de provas, silente quanto à preliminar arguida. Em resumo, o 

Juízo Agrário saneou o feito sem analisar a arguição de incompetência e 

ainda sim decidiu o incidente sobre o valor da causa, julgando-o 

improcedente, decisão objeto de Agravo de Instrumento interposto pela ré.  

 Na minuta do Agravo de Instrumento, a recorrente argumentou que 

a omissão no julgamento da preliminar de incompetência e a matéria 

versando sobre o valor da causa referem-se ao mérito, portanto agraváveis 

na forma do art. 1.015, II, NCPC, porque seriam “preliminares de mérito”. 

Argumenta desrespeito ao art. 14 da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), atinente a força atrativa da competência do Juízo da 2ª Vara de 

Violência contra a Mulher e que o prejuízo seria irreparável às partes se 
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aguardassem posterior decisão, visto o fato de o processamento ocorrer 

diante d’um Juízo incompetente. 

O Relator entendeu que não existe acolhimento de Agravo de 

Instrumento versando sobre valor da causa; no tocante à incompetência, 

também não teria prosseguimento por não ter sido objeto de decisão e 

ainda que o fosse, não enfrentaria aludido recurso porque não elencada no 

art. 1.015, NCPC, de rol taxativo-restritivo.  

Em sede de Agravo Interno, a tese do relator foi acompanhada à 

unanimidade. 

Ao amargar decisão denegatória em última instância, interpôs 

Recurso Especial contra acórdão em Agravo Interno que denegou 

processamento ao recurso de Agravo de Instrumento sob o fundamento de 

ausência de amparo legal nas hipóteses de decisão interlocutória versando 

sobre impugnação ao valor da causa e incompetência. Fundamentou o 

pleito especial no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição de 1988 – 

contrariar lei federal, em concreto, o art. 14 da Lei Maria da Penha e 

dissídio jurisprudencial. 

 

2.1 O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SURGIMENTO DA 

TAXATIVIDADE MITIGADA 

 

 A princípio cumpre salientar: os recursos repetitivos representativos 

da controvérsia estão lastreados no debate doutrinário consistente na 

possibilidade de agravar por instrumento decisões não constantes do rol do 

art. 1.015, NCPC, mediante via extensiva ou analógica. 

Instaurado no Superior Tribunal de Justiça este cenário 

argumentativo, a tese apresentada pela Relatora Ministra Nancy Andrighi 

prevaleceu, não unânime, fixando a natureza taxativa do rol do art. 1.015, 

NCPC, mitigada pela urgência, parâmetro objetivo verificado na posterior 

inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, 

admitindo-se, destarte, a interposição do Agravo de Instrumento para além 

das hipóteses previstas no texto legal, situação de cunho excepcional.  
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O tônus da excepcionalidade a justificar a interposição para além 

das hipóteses estabelecidas é a urgência no reexame imediato da matéria. 

Quanto à possibilidade de interpretação extensiva, ou analógica, não 

seriam cabíveis porque ineficientes senão inadequáveis em certas 

ocorrências. 

A força motriz do voto da Ministra Relatora reside em superar a 

discussão doutrinária e jurisprudencial criando uma nova tese, a 

“taxatividade mitigada”, como ferramenta de superação dos problemas 

pragmáticos oriundos do rol caracterizado pela taxatividade restrita. Para 

isso, aponta que as especializadas correntes existentes no direito processual 

brasileiro podem ser resumidas, ato contínuo, refutadas. 

A primeira corrente seria a taxatividade-restrita, ou seja, sem 

comportar nenhuma outra técnica de interpretação extensiva ou analógica. 

Por se tratar de opção político-legislativa, não existiriam outras hipóteses 

de cabimento a não ser àquelas constantes no rol do art. 1.015, NCPC. 

O segundo posicionamento doutrinário apontaria o rol taxativo, 

porém passível de interpretação extensiva ou analógica. Esta corrente 

reconheceria a decisão político-legislativa a respeito da taxatividade, 

contudo atesta sua debilidade frente aos fatos concretos, fazendo com que 

as decisões pudessem ser enquadráveis, mediante interpretação extensiva, 

em situações que sejam assemelhadas às hipóteses previstas. 

Por derradeira, tem-se a corrente exemplificativa do art. 1.015, 

NCPC. Seria possível agravar decisões mesmo não expressas. A 

fundamentação pauta-se, dentre outras, na existência de matérias que, 

embora não previstas, necessitam de reapreciação imediata. 

A conclusão da Relatora é de que embora tenha sido infeliz a opção 

político-legislativa do rol taxativo, constata-se sua insuficiência por olvidar 

uma miríade de situações urgentes carecedoras de reexame imediato. A 

solução seria criar uma via processual com o objetivo de encaminhar estas 

questões, não previstas mas urgentes, para imediata reapreciação judicial 

nos casos em que a regular apreciação em preliminar ou contrarrazões de 
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apelação (art. 1.009, § 1º, NCPC) trouxer prejuízos às partes ou à marcha 

do processo. 

A Ministra-Relatora de igual modo conclui ao observar a razão de 

ser do Agravo de Instrumento diante da sua historicidade. Este recurso teria 

a ínsita finalidade reapreciar matérias urgentes que não podem aguardar 

decisão posterior e quando relembradas as consequências do rol taxativo no 

Código de Processo Civil de 1939 (BRASIL, 1940), houve a massiva 

utilização do Mandado de Segurança justamente a fim de reverter os 

dissabores decorrentes desta opção legislativa na realidade jurídica.  

 Dentro da sistemática recursal e condizente aos autos, continua, a 

matéria versando sobre competência jurisdicional seria a mais delicada, 

ausente no art. 1.015, NCPC. Com esta percepção, conclama a necessidade 

de aceitação da tese da taxatividade mitigada no intento de harmonizar as 

atuais disposições do Agravo de Instrumento aos postulados do modelo 

constitucional de processo. (BRASIL, 2018d, p. 41; BRASIL, 2018f, p. 

41). 

Em termos claros, a tese da taxatividade mitigada é qualificada pela 

urgência, quesito objetivo aferível, no caso concreto, na ocorrência de 

danos processuais advindos do julgamento posterior de determinada 

matéria se observado o atual rito processual estabelecido, permitindo a 

recorribilidade imediata de decisões não presentes no art. 1.015, NCPC, via 

Agravo de Instrumento, perfazendo a ratio decidendi da decisão 

paradigmática.  

Tratar-se-ia da única saída jurisdicional possível constatada a 

inadequação das correntes doutrinárias acima mencionadas, isso porque a 

do rol taxativo-restritivo não abarcaria a totalidade de situações judiciais 

que podem ocasionar sérios prejuízos às partes; a corrente que propugna a 

possibilidade de interpretação analógica ou extensiva é débil por inexistir 

parâmetros seguros de aplicação, agravada pela circunstância de certas 

matérias não serem enquadráveis a nenhuma hipótese hoje expressa; ao 
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cabo, o entendimento do rol exemplificativo resultaria em repristinação ao 

Código de Processo Civil de 1973 (BRASIL, 1973), juridicamente defeso. 

Assentados os pontos desta nova concepção, a natureza do rol do 

art. 1.015, NCPC, seria taxativo-restritivo, excepcionalmente flexibilizado 

pela urgência, afastando-se a utilização de interpretação extensiva ou 

analógica, parâmetros não confiáveis de aplicação, caso contrário resultaria 

em desrespeito aos princípios e garantias fundamentais do processo 

insculpidos na Constituição (1988), refletidos no NCPC. 

Lançadas as bases, a Relatora argumenta a adequação da tese diante 

do sistema preclusivo eleito no novo Código, grande questionamento 

aventado. 

Sabe-se que o NCPC postula no § 1º do art. 1.009 que as decisões 

não combatíveis de imediato por Agravo de Instrumento serão impugnadas 

em sede preliminar de apelação ou contrarrazões, marco da preclusão 

(BRASIL, 2015). Alterar o entendimento sobre as hipóteses de cabimento 

ocasionaria alteração da lógica preclusiva. 

Aplicada a nova tese, a Relatora rechaça a crença de mudanças do 

sistema preclusivo. Acredita que este problema existe se for acolhida a 

possibilidade de interpretações analógicas ou extensivas das hipóteses 

elencadas, cuja consequência seria a insegurança jurídica suportada pelos 

jurisdicionados nos casos em que admitida a interpretação extensiva e a 

parte não recorrera da matéria não agravável de imediato, quando fosse 

impugná-la no momento previsto, o magistrado entendesse pela preclusão 

por ser, a matéria combatida, de caráter análogo ou extensivo às constantes 

no rol do art. 1.015, NCPC.  

A insegurança jurídica seria flagrante. No afã de não perder o 

momento “correto” de recorrer, incumbiria às partes, por necessidade, 

agravar toda e qualquer decisão interlocutória proferida. Insegurança e 

tumulto processual, eis a conclusão. 

D’outra perspectiva, este imbróglio não estaria presente na 

aplicação da tese da taxatividade mitigada. Dado o requisito objetivo da 
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urgência, oriunda da inutilidade na ulterior apreciação da matéria, não 

existiria preclusão justamente por tratar-se de situação excepcional, medida 

de exceção no alento de evitar danos processuais aos sujeitos do processo. 

A preclusão somente iria incidir após o Tribunal apreciar a matéria, 

situação condizente aos parâmetros estabelecidos no novo digesto 

processual, advoga. 

Esta é a síntese dos fundamentos presentes no voto da Relatora, ao 

final corroborado por maioria composta pelos Ministros Napoleão Maia 

Nunes, Jorge Mussi, Luiz Salomão, Felix Fischer, Benedito Gonçalves e 

Raul Araújo, provendo os recursos. 

As divergências meritórias foram levantadas pela Ministra Maria 

Thereza Moura, acompanhadas e acrescidas por João Otávio de Noronha, 

Humberto Martins, Og Fernandes e Mauro Campbell, negando provimento.  

O dissenso concentra-se na determinação legal restritiva do rol do 

art. 1.015, NCPC, além dos impactos perversos em toda a lógica processual 

com a alteração judicial deste postulado, em especial seguidos os termos da 

nova tese proposta. 

Os votos divergentes seguem os questionamentos da Ministra Maria 

Moura, resumidos: a) admitir a tese da taxatividade mitigada alteraria o 

regime preclusivo, gerando insegurança jurídica, a ponto de não conseguir 

precisar qual seria o momento de preclusão da matéria; b) acaso o 

Judiciário altere o entendimento do atual Código, este labor seria de 

sobreposição ao Poder Legislativo, algo irrazoável diante da ciência 

constitucional moderna. 

Aprofundando os argumentos contrários, a insegurança jurídica 

resultaria da imprevisibilidade do momento preclusivo da matéria, 

afirmando, a Ministra Maria Moura, que a proposta da Relatora agravaria o 

estado atual porque inexiste parâmetro seguro e objetivo para aferição da 

“urgência”.  

Se a intenção seria criar um requisito objetivo – a “urgência” – de 

cabimento para além das hipóteses constantes do rol do art. 1.015, NCPC, 
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este parâmetro não escapa da subjetividade do julgador. Ao contrário, por 

esta é preenchido. Ao final, a taxatividade mitigada não cumpriria a 

finalidade de pacificação da jurisprudência, antes remete ao arbítrio do 

magistrado o quê seria ou não urgente. 

A consequência seria calamitosa em razão da subjetividade 

incontornável, redundando na “obrigatoriedade” de os advogados 

agravarem todas as decisões, ao contrário se entregam ao risco de o 

magistrado entender preclusa a matéria, tanto sob o fundamento de não 

haver urgência quando da interposição prematura, isto é, antes da apelação, 

quanto no momento previsto, agora através do argumento de que era 

urgente, logo agravável, ao tempo da prolação da decisão. 

Devido à subjetividade, concluiu-se que com cada Tribunal 

decidindo a seu talante, a finalidade da taxatividade mitigada firmada em 

recursos especiais repetitivos terá se esvaído ao semear dúvida e 

insegurança por todo o ordenamento. 

Perfilado nas razões contrárias, o Ministro João Otávio de Noronha 

ratifica o caráter exaustivo do rol. Em nome da interpretação sistemática do 

atual Código de Processo Civil, não caberia pressupor a possibilidade de 

interpretações corretivas, a exemplo da utilização de analogias ou 

extensões, porque não haveria lacunas no Código e não comportar, tais 

métodos, toda gama de situações possíveis. 

Na perspectiva do Ministro, volta-se ao problema da preclusão: 

taxativo o rol e não admitindo outros métodos de correção, incluindo 

interpretações analógicas, extensivas e agora a mitigação pela urgência, 

implicaria ao Superior Tribunal de Justiça delimitar todas as hipóteses 

prováveis de cabimento para “evitar o problema da identificação da 

preclusão.” (BRASIL, 2018d, p. 81; BRASIL, 2018f, p. 79).  

O Ministro Og Fernandes acrescenta que o requisito da urgência, 

além de sequer cogitado pela doutrina, não fora previsto pelo legislador, 

por isso inaplicável. Acolhida a tese da Relatora, o sistema processual 

volveria ao do Código de 1973 (BRASIL, 1973), ocasião em que a 
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urgência era o divisor de águas para definir se o agravo seria por 

instrumento ou retido, este último apreciado em sede de apelação, o mesmo 

que repristinação implícita ao sistema recursal anterior. 

Diz também que o NCPC 2015 (BRASIL, 2015) aproximou-se do 

Código de Processo de 1939 (BRASIL, 1940). Todavia, não incumbiria ao 

Judiciário decidir qual o melhor. Ao implementar novo requisito, estaria 

usurpando a função legislativa do Congresso Nacional, ignorando o 

processo legislativo realizado na confecção do rol do art. 1.015, NCPC. 

Em resposta direta aos argumentos da Relatora sobre o não impacto 

no sistema preclusivo com a utilização da tese da taxatividade mitigada, 

aponta a extrema subjetividade e mutabilidade do conceito de urgência. 

Outro ponto seria a alteração da lógica preclusiva. 

Na intelecção do Ministro Og Fernandes, a tese da taxatividade 

mitigada criaria verdadeira confusão no sistema preclusivo ao não 

delimitar satisfatoriamente sua concretização, porque declarada urgência, 

neste momento incidirá a preclusão, com isso “todo o regime de preclusão 

das interlocutórias, caso adotada essa proposta, ficará ao inteiro alvedrio da 

parte, o que não pode ser admitido, com a devida vênia”. Contudo, “caso a 

parte opte por não agravar, o tribunal não poderá ser chamado a se 

manifestar e a preclusão não ocorrerá.” (BRASIL, 2018d, p. 91; BRASIL, 

2018f, p. 89). 

O problema será majorado, continua acaso a parte recorresse em 

preliminar de apelação e o Tribunal, a seu turno, considerasse presente a 

urgência à época da prolação da decisão, remanesceria a dúvida se aquele 

poderá declarar, ou não, preclusa a irresignação, razão esta de argumentar 

porque a definição do sistema preclusivo ficaria sob o controle das partes. 

Ao final, todas as interlocutórias seriam imediatamente agraváveis 

por duas razões: a parte sempre alegará urgência e por desconhecer quando 

a matéria irá precluir. 

 Outra face do efeito perverso da proposta da tese da taxatividade 

mitigada seria: constatada a dúvida quanto ao momento da preclusão, 
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compelindo as partes recorrer de todas as decisões interlocutórias, o 

Tribunal, declarada a urgência no recurso, não a reconheça, poderá a 

mesma parte impugnar novamente a questão em preliminar de apelação ou 

quando intimada a ofertar contrarrazões a este recurso. Vejamos: 

A tese da Relatora ocasionaria, como se verifica, a 

interposição de agravos de instrumento em praticamente todos 

os casos, pois a parte sempre tentaria indicar que seu caso é 

urgente, especialmente se não há qualquer prejuízo a ela se 

adotar tal atitude, pois, caso o tribunal entenda que não é 

caso de urgência, a parte poderá impugnar novamente a 

questão no momento da apelação ou em suas 

contrarrazões de apelo.  

A insegurança jurídica também é notória quando se visualiza 

o tema sob o viés da parte favorecida pela decisão 

interlocutória. Caso haja o enquadramento literal em uma das 

hipóteses do art. 1.015, a parte saberá que a preclusão se 

consumará em caso de não interposição do agravo. Porém, se 

não houver o enquadramento literal no rol do art. 1.015, a 

parte não terá qualquer segurança quanto à preclusão, pois, 

como dito, ficará nas mãos da parte prejudicada pela decisão 

interlocutória a escolha de alegar urgência (interpondo agravo 

de instrumento), ou impugnar o decisum apenas no momento 

do apelo. Com todas as vênias, além de ser um sistema que 

gera insegurança jurídica, não é o sistema previsto no 

CPC/2015. (BRASIL, 2018d, p. 92-93; BRASIL, 2018f, p. 

90-91, grifos nossos). 

 

 Bem entendidos os termos apresentados pelo Ministro Og 

Fernandes, passa a ser permitido extrair a possibilidade de uma única 

decisão vir a ser impugnada duas vezes dentro do procedimento, tributo à 

insegurança advinda da imprecisão do termo “urgência” e a subsequente 

verificação da preclusão. Neste sentido, a tese da taxatividade mitigada 

alteraria o regime preclusivo do Código atual. 

 A conclusão deste rico debate foi o acolhimento da tese da 

Relatora, mencionado. 

 No tocante aos Recursos Especiais de origem, o de n. 

1.704.520/MT (BRASIL, 2018f) foi totalmente provido, determinando ao 

Tribunal de origem que processasse o Agravo de Instrumento para discutir 

a competência, válido também para o de n. 1.696.396/MT (BRASIL, 

2018d), todavia parcialmente ao reconhecer o acerto do acórdão estadual 

em não examinar o valor da causa. 
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 Quanto à modulação dos efeitos da decisão, restou decidido que a 

tese jurídica somente será aplicada às decisões interlocutórias proferidas 

após o dia 19 de dezembro de 2018, data de publicação do acórdão. 

 

3 O DISSENSO JUDICIAL COMO INDICADOR DA INCERTEZA 

 

Antes da decisão paradigma proferida remanescia, ao lado do 

debate doutrinário, a inconcretude dos posicionamentos judiciais, inclusive 

dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da Segunda e 

Quarta Turmas que exararam entendimentos em sentidos diversos a 

respeito da possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015, NCPC, 

inclusive durante o julgamento dos Recursos Especiais estudados, in casu, 

no Recurso Especial de n. 1.700.308/PB (BRASIL, 2018e), pois suas 

propostas de afetação (publicadas em 28 de fevereiro de 2018) decidiram 

não suspender os feitos de idêntico fundamento no território nacional. 

(BRASIL, 2018a; BRASIL, 2018b). 

Para corroborar esta constatação, tem-se o Recuso Especial de n. 

1.679.909/RS (BRASIL, 2018c), Quarta Turma, de relatoria Ministro Luis 

Felipe Salomão. Os fundamentos fáticos e jurídicos deste apelo especial 

são análogos aos do Recurso Especial de n. 1.704.520/MT (BRASIL, 

2018f), um dos leading cases da decisão paradigma apresentada.  

Ao decidir Exceção de Incompetência alusiva à cláusula eletiva de 

foro em contratos de adesão, o Juízo a quo acolheu a exceção. A recorrente 

interpôs Agravo de Instrumento via interpretação extensiva, por sua vez 

negada sob o fundamento de taxatividade restrita do rol do art. 1.015, 

NCPC. Apresentou Agravo Interno sem sucesso nos mesmos termos. 

No Recurso Especial, fundamentou a possibilidade de interpretação 

analógica do art. 1.015, III, CPC, hipótese a respeito de convenção de 

arbitragem. 

Por unanimidade, a Turma seguiu o voto do relator ao dar 

provimento ao apelo, determinando que seria cabível interpretação 
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extensiva do referido inciso por abarcar, em essência, matéria sobre 

competência, além da posterior inutilidade do julgamento em preliminar ou 

contrarrazões de apelação, seguido o rito previsto. 

Neste prumo temos posições regionais no Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (2016) e do Paraná (2016), inclusive, perante o primeiro, 

suscitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (MINAS 

GERAIS, 2017), sobrestado em função dos Recursos Especiais 

selecionados como representativo da controvérsia aqui estudados. 

O acórdão do julgamento especial acima fora publicado em 

01/02/2018, ao passo que em 23/05/2018 a Segunda Turma, nos autos do 

Recurso Especial de n. 1.700.308/PB (BRASIL, 2018e), sob a relatoria do 

Ministro Herman Benjamin, proferiu acórdão diametralmente oposto, isto 

é, de que o rol do art. 1.015 do NCPC ostenta natureza taxativa e não 

comporta meios corretivos de interpretação por causa da opção político-

legislativa. 

A origem deste debate se deu quanto à competência e o 

indeferimento da produção de provas, decisão passível de Agravo de 

Instrumento, argumentou-se, por analogia ao inciso III do art. 1.015, 

NCPC, convenção de arbitragem. Apelo negado à unanimidade. 

Todavia, ainda na Segunda Turma e de também de relatoria do 

Ministro Herman Benjamin, a contrassenso deste último posicionamento e 

consoante ao primeiro, tem-se que foram providos os Recursos Especiais 

de n. 1.694.667/PR (BRASIL, 2017a) e de n. 1.695.936/MG (BRASIL, 

2017b) ao reconhecer, por unanimidade, a possibilidade de interpretação 

extensiva do rol do art. 1.015, NCPC, à exceção de matérias acerca da 

competência jurisdicional.  

O primeiro, 1.694.667/PR, discute o cabimento de Agravo de 

Instrumento contra decisões que não concedem efeito suspensivo aos 

Embargos à Execução, matéria envolta no inciso X do art. 1.015, NCPC. 

Chegou-se à conclusão embora o rol seja taxativo, nesta hipótese seria 

cabível interpretação extensiva; além do mais, este pedido poderia ser 
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considerado requerimento de tutela provisória, subsumido no inciso I do 

próprio art. 1.015, NCPC.  

No Recurso Especial de n. 1.695.936/MG a matéria discutida é 

sobre prescrição e decadência. Como não consta no discutido rol, no 

entender da Turma, há a possibilidade de interpretar extensivamente o 

inciso II do art. 1.015 do NCPC para englobá-la. 

Através da análise dos casos vertentes dentro do Superior Tribunal 

de Justiça e nos arestos estaduais apresentados, vislumbra-se o oscilar das 

posições, não tanto quanto à natureza do rol, e sim às interpretações 

corretivas, se passível ou não.  

Entrementes, pelos julgados da Segunda e Quarta Turmas, um 

destes decidido concomitantemente ao julgamento da tese vencedora em 

rito repetitivo, faz-se notável que a depender da hipótese dos autos a 

interpretação extensiva ou analógica era acolhida ou não, redundando em 

inafastável insegurança jurídica dentro do próprio Tribunal Superior. 

 

4 A PERSPECTIVA TEÓRICO-DOUTRINÁRIA 

 

 No atual mosaico de argumentos, torna-se possível identificar a 

existência de quatro entendimentos a respeito da natureza e interpretação 

do atual rol do Agravo de Instrumento. 

Apresentada por autores a exemplo de José Araújo (2016), Rodrigo 

Becker (2017), ambos enfrentando as implicações do rol taxativo do art. 

1.015, NCPC, dentro da lógica recursal preclusiva, e Heitor Sica (2015), a 

corrente da taxatividade restrita, apesar das variações argumentativas, as 

posições convergem no sentido de as hipóteses de cabimento do Agravo de 

Instrumento ser estanques e não permitirem nenhuma outra interpretação, 

sob pena de viciar a opção político-legislativa, além das inevitáveis 

confusões no sistema preclusivo atinente aos recursos. 

Resta consignar o fato deste posicionamento ter sido aplicado 

literalmente no Recurso Especial de n. 1.700.308/PB. (BRASIL, 2018e). 
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Representada por Cássio Scarpinella Bueno (2017), Fredie Didier e 

Leonardo Cunha (2016), a corrente corretiva aponta o caráter taxativo do 

rol do art. 1.015, NCPC. Todavia, dadas às omissões e seus respectivos 

impactos no procedimento, visando colmatar lacunas, admitir-se-ia 

mecanismos hermenêuticos extensivos ou por analogia. Neste aspecto: 

As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol 

taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a 

interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de 

decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de 

cada um dos seus tipos. 

Tradicionalmente, a interpretação pode ser literal, mas há, de 

igual modo, as interpretações corretivas e outras formas de 

reinterpretação substitutiva (...). (DIDIER; CUNHA, 2016, p. 

209). 

 

Inclusive, segundo Didier e Cunha (2016), a impossibilidade de 

manejar meios corretivo-interpretativos redundará no uso anômalo do 

Mandando de Segurança na qualidade de sucedâneo recursal, situação 

deletéria para a funcionalidade do sistema vivenciada em idos do Código 

de Processo Civil de 1939.  

Em comunhão, Daniel Neves (2016) leciona que frente às 

debilidades do rol do art. 1.015, NCPC, a única saída razoável seria admitir 

o raciocínio por analogia, mantendo-se a coerência com a razão de ser das 

hipóteses previstas, sem generalizações indevidas deturpando os institutos. 

Assim: 

Para evitar que a impugnação de decisão interlocutória por 

mandado de segurança se popularize em demasia, a melhor 

doutrina vem defendendo uma interpretação ampliativa das 

hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com 

utilização de raciocínio analógico para tornar recorrível por 

agravo de instrumento decisões interlocutórias que não estão 

expressamente previstas no rol legal. Desde que se 

mantenham a razão de ser das previsões legais, sem 

generalizações indevidas, parece ser uma boa solução. 

Mas mesmo essa interpretação mais ampla das hipóteses de 

cabimento do agravo de instrumento tem uma consequência 

funesta: a insegurança jurídica (...). (NEVES, 2016, p. 2.764). 
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A principal resistência a esta corrente é quanto aos perigos do uso 

indiscriminado da interpretação corretiva e as anomalias em termos de 

segurança jurídica, supra-apontadas. 

Cumpre frisar a defesa desta perspectiva em sede de amicus curiae 

nos Recursos Especiais representativos da controvérsia pela Academia 

Brasileira de Direito Processual, Defensoria Pública da União e Ministério 

Público Federal (BRASIL, 2018d; BRASIL, 2018f), também presente nos 

Recursos Especiais de n. 1.679.909/RS (BRASIL, 2018c), de n. 

1.694.667/PR (BRASIL, 2017a) e de n. 1.695.936/MG (BRASIL, 2017b). 

A corrente exemplificativa é entendida como a não existência de 

taxatividade, todas as interlocutórias passíveis de Agravo de Instrumento. 

Defendida por Flávio Pedron e Mariana Sampaio (2018, p. 81), neste caso 

para evitar o uso desenfreado do Mandado de Segurança, proposta de 

correção das imperfeições da atual disposição legal, senão vejamos: 

 

Conclui-se, pois, pela necessidade de se considerar que o rol 

do art. 1.015 do CPC/2015 é exemplificativo, visto que várias 

hipóteses que gerariam grande dano ou de difícil reparação 

para as partes, durante o processo da qual a apelação não 

conseguiria zelar, não foram incluídas pelo legislador, 

gerando insegurança jurídica e a urgência de se procurarem 

outros meios para a proteção do direito das partes ante a 

decisão interlocutória. (PEDRON; SAMPAIO, 2018, p. 81). 

 

Orientada a corrigir a atual sistemática, a tese da taxatividade 

mitigada pela urgência atesta a taxatividade restritiva do rol do art. 1.015, 

NCPC, contudo faz recorrível qualquer decisão interlocutória não presente 

naquele, constatada a ulterior inutilidade da apreciação da matéria pelo 

Tribunal decorrente dos possíveis danos caso não revista de imediato.  

Para fundamentá-la, a Ministra Nancy Andrighi rechaça as 

correntes em voga. A taxatividade-restrita não seria aplicável porque 

insuficiente, em contínuo descompasso com as normas elementares do 

processo constitucional, visto a existência d’uma gama de situações 

urgentes não previstas, porém carentes de reexame judicial, nada obstante a 
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aceitação na doutrina e jurisprudência, inclusive na Corte Superior, 

discorrido acima. 

A corrente do rol taxativo com interpretações corretivas também se 

apresenta ineficaz. Mesmo se utilizados métodos analógicos ou extensivos, 

ainda subsistem hipóteses sem acolhimento. Como exemplo, aponta o 

segredo de justiça. (BRASIL, 2018d, p. 42; BRASIL, 2018f, p. 42). 

O segredo de justiça seria uma dentre as quais resta incabível a 

utilização de analogia ou extensão com quaisquer das hipóteses elencadas 

no art. 1.015, NCPC150. À vista dos danos que o seu indeferimento pode 

causar, os efeitos seriam irreversíveis. Por outra banda, nenhuma hipótese 

no referido rol é passível de aproximação extensiva ou analógica. 

Em matérias de competência, por exemplo, a Ministra Nancy 

Andrighi refuta a tese defendida por Didier e Cunha (2016, p. 216), no 

sentido da possibilidade, por analogia, enquadrar este tema à hipótese 

contida inciso III do art. 1.015, NCPC, a versar sobre rejeição de alegação 

de convenção de arbitragem. Ipsis litteris: 

Respeitado esse entendimento, não se pode concordar com 

essa premissa, pois a hipótese tipificada trata de discussão 

relacionada à abdicação da jurisdição estatal para que a 

controvérsia seja conhecida pela jurisdição arbitral, situação 

que é ontologicamente diferente da competência, em que é 

disciplinada a organização interna da própria jurisdição 

estatal.  (BRASIL, 2018d, p. 46; BRASIL, 2018f, p. 46). 

 

 Destarte, esta matéria seria agravável em função da urgência e dos 

riscos de dano às partes e à marcha processual, não, ao contrário, pelo 

prisma da interpretação analógica ou extensiva, porque não se pode 

confundir a natureza destes institutos, convenção de arbitragem e 

competência, ao final, ontologicamente distintos. 

Vale anotar que a fundamentação do Recurso Especial de n. 

1.679.909/RS (BRASIL, 2018c), Quarta Turma, Relator Luiz Felipe 

Salomão, assentou-se nos fundamentos agora refutados. 

 
150 Neste contexto da discussão também estariam a decisão sobre competência e a de 

observância do procedimento ou de negócio jurídico processual. 
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A corrente exemplificativa importaria repristinação ao sistema 

processual anterior, vedado pelo ordenamento jurídico. 

Acima discutido, os contra-argumentos da tese da taxatividade 

mitigada pela urgência resumem-se à crítica quanto aos riscos de se alterar 

a lógica preclusiva, expressos na imprecisão de qual seria o momento de 

sua incidência. Ademais, o requisito “urgência” é subjetivo e impreciso, 

parte do texto para a qual se remete o leitor. 

Decisões monocráticas recentes da Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça demonstram a aplicação da nova tese como precedente 

de motivação, a exemplo do Recurso Especial de n. 1.782.063/MG, 

publicada em 03/04/2019 (BRASIL, 2019a), de igual forma no Recurso 

Especial de n. 1.788.164/SP, datada de 27/03/2019. (BRASIL, 2019b). 

 

5 ARCABOUÇO LEGISLATIVO DO DEBATE 

 

 Respaldado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), o debate em todas as correntes está vocacionado a 

encontrar meios de elidir lesões aos direitos processuais das partes frente as 

consequência pragmáticas da aplicação do art. 1.015, NCPC.  

 A opção da taxatividade advinda da interpretação literal do NCPC 

(BRASIL, 2015) pode ser tida como inspirada no Código de Processo Civil 

de 1939. (BRASIL, 1940). 

Por ocasião do Código de 1939, dezessete hipóteses de cabimento 

do Agravo de Instrumento foram definidas no art. 842, aduzindo o seu 

caput que “além dos casos em que a lei expressamente o permite, dar-se-á 

agravo de instrumento das decisões”, seguido de um rol com hipóteses de 

diversas naturezas, perpassando, por exemplo, decisões que inadmitem 

intervenção de terceiros (inciso I), que julgarem a exceção de 

incompetência (inciso II), que denegarem ou revogarem a gratuidade 

judiciária (inciso V), que ordenarem a prisão (VI), que não processam a 

apelação (inciso IX), que decidirem sobre erro de conta ou cálculo (inciso 
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X), que admitirem, ou não, concurso de credores (XIII), até a negativa de 

alimentos provisionais (inciso XVI). (BRASIL, 1940). 

 Segundo Pedron e Sampaio (2018), a não flexibilização dos incisos, 

mantida a taxatividade restrita, culminou em inúmeros gravames às partes 

a ponto de obrigar a utilização do Mandado de Segurança e da correição 

parcial como sucedâneos recursais. 

 Consciente deste histórico, o Código Buzaid (BRASIL, 1973) 

reestruturou o sistema recursal. Após as transformações legislativas 

promovidas com as Leis n. 9.139/1995 (BRASIL, 1995), Lei n. 

10.352/2001 (BRASIL, 2001) e Lei n. 11.187/2005 (BRASIL, 2005), 

surgiu o Agravo por Instrumento nos casos em que a urgência da matéria 

conclamasse reapreciação judicial imediata; se não fosse constatada, seria 

agravo retido nos autos, ratificado em preliminar de apelação, sob pena de 

preclusão, fazendo com que qualquer decisão fosse, ultima ratio, 

agravável.  

Assim vigorou o art. 522 do Código revogado em sua última 

alteração promovida pela Lei n. 11.187/2005:  

 

Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 

(dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão 

suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, 

bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos 

relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando 

será admitida a sua interposição por instrumento. (BRASIL, 

1973). 

 

 Percebe-se que, ao contrário do Código de 1939 (BRASIL, 1940), o 

Código de 1973 deixou em aberto às hipóteses de aplicabilidade do Agravo 

de Instrumento presente a urgência em função do potencial dano às partes. 

Com isso, o momento de impugnação seria no decorrer do 

procedimento, prolatado a decisão. Não constatada a urgência, o agravo 

ficaria retido nos autos e apreciado na apelação, se suscitado, sob pena de 

preclusão.  
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 Nas áureas do NCPC houve apropriação literal da taxatividade do 

Código de 1939, aliado ao caráter diferido quanto à impugnação das 

matérias reputadas não urgentes na concepção do legislador, não inclusas 

no rol do art. 1.015, NCPC. (BRASIL, 2015).  

Logo, a irresignação será suscitada na própria apelação nos casos 

em que a decisão não constar do rol, fato a partir do qual está concentrada a 

problemática da questão ser urgente e somente passível de combate em 

momento bem posterior no desenvolvimento do feito, gênese de todo o 

debate e suas inflexões. 

Uma palavra precisa ser dita a respeito dos motivos fáticos de 

interposição dos Recursos Especiais estudados.  

Percebe-se que a matéria sobre competência jurisdicional fora de 

longe a falta mais sentida por parte da doutrina, principalmente em função 

dos efeitos danosos que a ausência de recorribilidade imediata acarretaria.  

Na tramitação no Congresso Nacional do anteprojeto do NCPC 

houve avanços e retrocessos neste quesito. No Projeto de Lei do Senado n. 

166/2010 constavam quatro hipóteses originais de cabimento – tutelas de 

urgência ou da evidência; parciais de mérito; cumprimento de sentença e 

execução; demais casos legais. (SARNEY, 2010a). 

Contudo, em sua redação enviada à Câmara dos Deputados, o 

Agravo de Instrumento estava previsto no art. 969 do Substitutivo, 

contando com dez hipóteses específicas, semelhantes às atuais. Antes da 

entrega da versão final, tantas outras foram acrescidas, em especial o inciso 

X do art. 1.028, ao aduzir o cabimento de Agravo de Instrumento contra 

decisão interlocutória que versasse sobre competência (SARNEY, 2010b), 

porém no momento de finalização do texto retiraram-na.  

Com o advento da nova tese da taxatividade mitigada, aplicados 

integralmente os seus postulados, o rol passa a ser interpretado totalmente 

taxativo e restritivo, sem a coparticipação de outros mecanismos 

hermenêuticos, todavia “mitigado” se a matéria for urgente, construção 

judicial visando contornar os problemas reclamados.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Consciente da realidade do sistema jurídico e de todo o debate a 

respeito das complicações pragmáticas da opção legislativa taxativo-

restritiva das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, o Superior 

Tribunal de Justiça confeccionou a tese da taxatividade mitigada, solução 

para afastar eventuais lesões aos direitos fundamentais das partes, apontou-

se. Surtir-se-á os efeitos esperados, benéficos ou nefastos, a questão é 

esperar para analisar as consequências imediatas que impactarão a 

realidade do nosso ordenamento. 

No intuito de pacificar a doutrina e esboroar o dissenso 

jurisprudencial, assentou-se que o rol do art. 1.015, NCPC tem natureza 

taxativo-restritiva, inadmitindo-se interpretações extensivas ou analógicas, 

em regra. Neste prumo, a taxatividade mitigada adentra como medida 

excepcional, específica para casos urgentes, situações fáticas que 

possibilitam o combate imediato de decisões interlocutórias não previstas. 

Ou seja, a partir dos leading cases, a ratio decidendi da decisão 

paradigmática abrange qualquer situação agasalhada pela urgência. 

Inclusive, operou-se a modulação temporal, pois somente será aplicada às 

decisões interlocutórias proferidas a partir de 19 de dezembro de 2018. 

Na senda doutrinária, a taxatividade mitigada pelo fator urgência 

tem a peculiaridade de não ter sido até então apresentada nestes termos, 

tratando-se de construção intelectual inaudita ao selecionar, dentre os 

aspectos d’uma corrente e outra, observados seus fluxos e influxos, os 

elementos que comporiam sua ossatura. Por outro lado, promoveu o cotejo 

de todos os posicionamentos existentes, confrontando-os com os 

postulados da nova tese em um rico debate. 

Demonstram os julgados e a doutrina não ter sido a melhor opção a 

taxatividade do NCPC inspirada no Código de Processo de 1939, motivo 

pelo qual aquela procurou soluções de afastar as consequências danosas 
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esperadas, tanto com a criação de possibilidades de interpretação extensiva, 

quanto ao uso de sucedâneos recursais, de modo que chamado a decidir a 

celeuma, o Superior Tribunal de Justiça fixou uma maneira própria de 

ceifar as dissensões. 

 Ao analisar o acórdão proferido em rito de recursos especiais 

repetitivos e a respectiva nova tese, melhor, os seus fundamentos de ordem 

técnico-jurídica, nos posicionamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, 

porque se d’um lado existem situações danosas ao procedimento por lhes 

faltar recorribilidade imediata, d’outro o exercício hermenêutico 

invariavelmente iria suprir essas lacunas de potenciais implicações 

desastrosas. 

 Entretanto, as divergências meritórias aprofundam o entendimento 

quanto à sua aplicação ao demonstrar categoricamente os eventuais 

imbróglios esperados e, de igual forma, como os seus postulados vão de 

encontro a uma série de questões de ordem técnica, inclusive apontando a 

sua eventual ineficiência para a pacificação da jurisprudência, ocasionando 

problemas maiores do que aqueles que demandaram a solução apresentada 

a pretexto de harmonizar o art. 1.015, NCPC, aos cânones do processo 

constitucional, inobstante o caráter desta decisão considerando-se o art. 

927, III, in fine, NCPC. 

Por isso, inevitável não aquiescer com algumas proposições 

contrárias à tese proposta: o conceito de urgência é subjetivo em demasia e 

poderá causar colapsos no sistema preclusivo eleito no novo Código. O 

resultado imediato será a inegável interposição do recurso de Agravo de 

Instrumento em todas as ocasiões, até porque em termos pragmático-

instrumentais, na perspectiva do advogado, qualquer decisão interlocutória 

contrária aos interesses do seu cliente será reputada por danosa, então 

urgente.  

Ainda pelo viés analítico, observada a lógica exposta pela Ministra 

Nancy Andrighi, denunciado pelo Ministro Og Fernandes, a parte poderá 

recorrer duas vezes da mesma decisão, a primeira se declarar urgência, e 
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denegado o processamento por não ser a matéria urgente no entender do 

Juízo, poderá interpor novamente no momento previsto, isso porque não se 

saberá com clareza o marco da preclusão, questionamento que 

provavelmente será objeto de discussão no próprio Superior Tribunal de 

Justiça por causa da possível ruptura do princípio da isonomia e da 

unirrecorribilidade recursal, plausível à luz da nova tese. 

 Quiçá o novo entendimento vá trazer maiores problemas do que 

soluções, situação aferível com o tempo, por isso faz-se de bom arbítrio tê-

lo com cautela. 

De todo o mais, o esforço do Superior Tribunal de Justiça não foi 

em vão porque, apesar das máximas reservas, propôs-se a evitar lesões aos 

direitos processuais das partes, assim, nem que seja por presunção, em 

sintonia com as diretrizes constitucionais (art. 5º, incisos XXXV e 

LXXVIII, da Constituição de 1988) e do Novo Código Processual, 

afirmação baseada nas históricas dificuldades provenientes das opções 

legislativas ao estabelecerem o caráter taxativo para a recorribilidade das 

decisões interlocutórias, circunstância sabidamente conhecida na 

experiência processual pátria no transcorrer das décadas.  

A intenção foi das melhores, presume-se. Resta saber se os atores 

processuais terão senso de responsabilidade de não desvirtuar a tese da 

taxatividade mitigada em suas deficiências, aprofundando de vez o caos na 

administração das instituições judiciárias através da má-fé proveniente de 

atos protelatórios ou propositalmente lesivos às partes. 
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CAPÍTULO VIII 

________________________________________________________________________ 

O DECRETO-LEI: A História e a 
trajetória da espécie normativa 
introduzida no Estado Novo sob 

a influência da Itália Fascista 
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RESUMO O presente estudo trata da espécie normativa conhecida como 

decreto-lei, discorrendo sobre as origens do instituto, suas características e 

sua história no Brasil, desde o Estado Novo de Vargas até a Constituição 

da República de 1988. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica 

de obras selecionadas da doutrina constitucionalista brasileira, da 

historiografia e os próprios textos legais que positivaram o instituto em 

suas diferentes configurações. Defendeu-se a existência de um contexto 

histórico específico, característico do início do século XX, que favoreceu o 

surgimento do instituto e a sua exportação como instrumento legal a 

serviço de regimes autoritários.  

PALAVRAS-CHAVE: Decreto-lei. Estado Novo. Fascismo. Espécie 

normativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Certos institutos jurídicos possuem vasta história a ser estudada. 

Contudo, alguns institutos, de maneira mais aguda, são resultantes de 

condições históricas específicas, bem como são inevitavelmente associados 

a sua utilização no passado. O objeto do presente estudo se encaixa 

perfeitamente nessa descrição.  

O decreto-lei foi a solução jurídica encontrada, no campo da 

produção legal, para veicular as mudanças políticas em curso na Europa do 

início do século XX. Tais mudanças alteraram a tradicional sistemática da 

tripartição dos poderes, deslocando paulatinamente a competência 

legislativa para o chefe do poder executivo, num momento histórico de 

descrença nas instituições liberais, dentre elas, a teoria dos três poderes de 

Montesquieu. Esses foram os anos do primeiro pós-guerra, quando o 

mundo viu ascender os regimes totalitários, guiados por líderes 

messiânicos aos quais não podiam ser impostas barreiras de qualquer 

espécie. O parlamento, então considerado uma abominável reminiscência 

do liberalismo em decadência, ao titularizar o monopólio de fazer leis, 

constituía um verdadeiro entrave as ambições de poder dos ditadores que 

se multiplicavam no continente europeu. Da Itália, dominada pelo regime 

fascista de Benito Mussolini, veio a espécie normativa que deu ao chefe do 

executivo o poder de fazer leis, desequilibrando, propositalmente, a 

balança dos poderes. A nova espécie normativa era o decreto-lei, lá criado 

em 1926.  

Sob a influência da Itália Fascista, o decreto-lei foi copiado, 

introduzido e adaptado em muitos países do mundo nos quais existia a 

seguinte condição histórica: a existência de um governo autoritário no 

poder, ávido por ter a disposição um instrumento jurídico que veiculasse 

legalmente os desígnios do líder e os atos do seu poder de fato.  

Nesse contexto, adotou-se o decreto-lei no Brasil, introduzindo-o na 

Carta de 1937, o texto constitucional de um regime de força, qual seja, a 
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ditadura do Estado Novo, liderada por Getúlio Vargas, que acabava de ser 

instaurada.  

Assim, o presente estudo tem o fito de estudar a origem do decreto-

lei, considerado como um tipo de lei resultante de um contexto histórico e 

político específico que lhe deu causa, bem como apresentar e discorrer 

sobre todas as suas características e as  diferentes configurações que essa 

espécie normativa teve na história constitucional brasileira, com respaldo 

na revisão do que foi escrito sobre o tema pela literatura especializada. 

 

2 O CONTEXTO POLÍTICO NO MUNDO E NO BRASIL APÓS A 1ª 

GUERRA MUNDIAL: O CENÁRIO DA QUEDA DO 

LIBERALISMO E DA RADICALIZAÇÃO DAS IDEOLOGIAS 

 

Na alvorada do século XX, o mundo vislumbrou atônito o maior 

conflito bélico travado até então, a Primeira Guerra Mundial, que se 

estendeu de 1914 a 1918, por razões arraigadas no século anterior, o qual o 

conflito serviu para encerrar simbolicamente, assim como para 

desestabilizar suas instituições mais duradouras, notadamente, a sociedade 

liberal burguesa. A guerra causou profundas mudanças no continente 

europeu, até então hegemônico em termos globais.  Impérios caíram, e, 

inevitavelmente, durante o conflito, o fenômeno de independências 

nacionais se alastrou pela Europa, redesenhando assim, o mapa político do 

continente. Segundo Armando Filho (1998), “desde a Revolução Francesa 

(1789), ou fim das guerras napoleônicas, a Europa não presenciava tão 

grandes e profundas reviravoltas na ordem constituída e no próprio status 

quo europeu.” (ARMANDO FILHO, 1998, p. 9). 

O protagonismo no pós-guerra foi assumido, de maneira 

incontestável, pelas consequências imediatas das colossais perdas humanas 

e materiais, a hiperinflação (exemplificada pelo ocorrido na Alemanha 

durante a República de Weimar, instaurada após o fim do conflito 

mundial), os altos índices de desemprego, e um consequente sentimento de 

desesperança geral, que juntos, deram início à crise do liberalismo, 
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sacramentada logo após pela Grande Depressão, que sucedeu a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York, em 29 de Outubro de 1929.  

O fracasso do liberalismo clássico de livre mercado, consequência 

direta do quase colapso da economia mundial, o que por seu turno, resultou 

da Grande Depressão, foi o que para Hobsbawn (1995), “[...] obrigou os 

governos ocidentais a dar às considerações sociais prioridade sobre as 

econômicas em suas políticas de Estado. Os perigos implícitos em não 

fazer isso – radicalização da esquerda e, como a Alemanha e outros países 

agora o provavam, da direita – eram demasiado ameaçadores.” 

(HOBSBAWN, 1995, p. 99).  

Armando Filho (1998), brilhantemente sintetiza o cenário europeu 

daquele período ao afirmar que: 

A guerra também provocou o declínio do Velho Mundo, 

suplantado economicamente pelos Estados Unidos, que 

lucraram enormemente com o conflito.  A Europa, ao 

contrário estava dividida, exaurida, e tanto os vencedores 

quanto os perdedores encontravam-se à beira do caos social. 

Tal situação de medo e desesperança beneficiou os políticos 

radicais de direita e de esquerda. Eles procuraram capitalizar 

o clima de revolta reinante para suas respectivas ideologias, 

provocando uma onda revolucionária. Aos olhos da 

burguesia, a existência do Estado Liberal e democrático 

tornou-se uma proposta inviável, abrindo espaço, então, para 

as filosofias políticas totalitárias e a implantação de ditaduras. 

(ARMANDO FILHO, 1998, p. 9) 

 

As agitações econômicas, políticas e sociais oriundas do velho 

continente hegemônico e da nova potência norte-americana, repercutiram 

por todo o globo, tanto nas colônias quanto nos países independentes. Um 

impacto importante da Grande Depressão na América Latina foi o colapso 

nos preços mundiais dos produtos básicos de exportação (produtos 

agrícolas em sua grande maioria) dos países latino-americanos, o que 

causou sérios abalos econômicos internos e quebraram-lhes as finanças. 

(HOBSBAWN, 1995).  

No caso Brasileiro, a dependência em relação aos países capitalistas 

centrais se dava pela importância econômica da exportação do café por 

aqui produzido.  A economia nacional durante a chamada República Velha 
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(1889-1930) era baseada na produção agrícola, principalmente na 

monocultura do café (mais da metade do café disponível no mercado 

mundial era proveniente do Brasil em 1929), e consequentemente, na 

exportação do referido grão. Vale lembrar, o estado de industrialização 

primitiva na qual o país se encontrava naquele momento. A crise de 1929 

diminuiu drasticamente a agroexportação cafeeira, o mercado internacional 

já não conseguia absorver o grande volume de café brasileiro, e a 

superprodução do grão era realidade no país. No primeiro governo de 

Vargas (que será tratado em momento oportuno), iniciado em 1930, 

medidas drásticas foram tomadas na tentativa de amenizar a referida crise. 

Naquele período, milhares de toneladas de café nacional foram compradas 

pelo governo e posteriormente queimadas, buscando-se solucionar o 

problema da superprodução e reter a diminuição do preço do grão. 

O cenário brasileiro acima descrito foi consequência direta da 

Grande Depressão que acometeu os países capitalistas centrais, 

consequência esta, econômica. Contudo, numa reação que se repetiu nos 

países periféricos mundo afora, tanto na América Latina independente, 

quanto nas colônias europeias da África e da Ásia, a consequência político-

social do que se passou no “centro do mundo” nas três primeiras décadas 

do século XX, foi a radicalização das ideologias de esquerda, que viriam se 

enfraquecer nos anos 30, e da direita, que em movimento contrário, viria a 

se fortalecer na citada década. Os principais representantes desta tendência 

mundial foram o regime fascista italiano e o nazista alemão, que iriam 

influenciar o surgimento de regimes análogos ou inspirados por aqueles, de 

viés autoritário e nacionalista (vide as ditaduras de Salazar em Portugal, de 

Franco na Espanha, e de Vargas no Brasil). Hobsbawn (1995) inclusive 

afirma que , “[...] sem o triunfo de Hitler na Alemanha, a ideia do fascismo 

como um movimento universal, uma espécie de equivalente direitista do 

comunismo internacional, tendo Berlim como sua Moscou, não teria se 

desenvolvido.” (HOBSBAWN, 1995, p. 120). Contudo, a Itália governada 

pelo regime anteriormente referido é o berço da espécie normativa que 
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inspirou aquela que é o objeto do presente trabalho (o decreto-lei no 

Brasil), e por essa razão devemos deter-nos ao estudo do Fascismo Italiano, 

tema do próximo capítulo, com pretensões modestas, tendo em vista a 

complexidade e a vastidão bibliográfica sobre este tema. 

 

3 O FASCISMO ITALIANO E AS ORIGENS DO DECRETO-LEI 

 

O Reino da Itália foi governado por Benito Mussolini de 1922 a 

1943, num regime totalitário embasado pela ideologia que viria a ser 

conhecida como o Fascismo Italiano. Mussolini chegou ao poder após a 

simbólica “Marcha sobre Roma” (precedida pelo grande crescimento 

político do movimento fascista no pós-guerra) e logo em seguida foi 

nomeado primeiro-ministro, em outubro de 1922. O regime instaurado foi, 

historicamente, o primeiro a ser caracterizado como totalitário153, 

inicialmente pela oposição ao governo fascista e logo após pelo próprio 

Duce (palavra italiana que significa “líder”, usada para se referir a 

Mussolini, de maneira análoga ao Führer alemão). Segal (2013) afirma 

que: 

Os regimes totalitários se caracterizam pelo governo de um 

partido único que se apodera de todas as instituições do 

Estado, liderado historicamente (embora isso tenha variado 

em alguns dos sobreviventes) por um líder messiânico, a 

quem a personalidade é adorada (culto à personalidade), e 

cujo discurso sempre promete a criação de “um homem novo” 

capaz de, junto ao resto da massa submissa as instruções do 

líder e do partido, criar uma “sociedade perfeita”. É claro que 

para alcançar semelhante utopia deve-se contar com a 

obediência total dos membros da sociedade e para isso se 

utiliza a propaganda, a privação de toda a liberdade e a 

repressão como política de Estado. (SEGAL, 2013, p. 3, 

tradução nossa). 154 

 
153 Sobre o fenômeno totalitário, recomenda-se a leitura da clássica obra “Origens do 

Totalitarismo”, de autoria da filósofa alemã Hannah Arendt. 

154 Los regímenes totalitarios se caracterizan por el gobierno de un partido único que se 

apodera de todas las instituciones del Estado, liderado históricamente (aunque eso ha 

variado en algunos de los aún supervivientes) por un líder mesiánico, a quien se le rinde 

culto a la personalidad, y cuyo discurso siempre promete la creación de “un hombre 

nuevo” capaz de, junto al resto de la masa sumisa a las instrucciones del líder y del 

partido, crear una “sociedad perfecta”. Por supuesto, para lograr semejante utopía se debe 
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A origem do Fascismo está invariavelmente ligada a 

acontecimentos próprios a história italiana, bem como àqueles afetos a 

história europeia, ambos ocorridos desde a segunda metade do século XIX, 

até a chegada de Mussolini ao poder em 1922. Do movimento de 

unificação italiana, conhecido como o Risorgimento, resultou a fundação 

do Reino da Itália, de governo liberal e parlamentar, afastado das massas 

populares. Na economia, a nova nação padecia de problemas econômicos, 

que a continuariam acompanhando nas décadas seguintes e ainda após o 

fim da Primeira Guerra Mundial. Nas palavras de Blinkhorn (1984), “uma 

economia distorcida, potencialmente escassa em matérias-primas e 

mercados de exportação e desprovida de um mercado interno saudável, era 

uma receita segura para produzir dificuldades no pós-guerra.” 

(BLINKHORN, 1984, p. 29).  

O cenário europeu resultante do conflito mundial, sobre o qual se 

discorreu no capítulo anterior, marcado pela queda das instituições 

políticas liberais e pelo esmorecimento da ideologia liberal como um todo, 

foi fundamental, por óbvio, ao estabelecimento de um regime que havia 

dentre as suas características, o ódio “pelo Iluminismo do século XVIII, 

pela Revolução Francesa e por tudo o que em sua opinião dela derivava: 

democracia, liberalismo e, claro, mais marcadamente, o “comunismo ateu”. 

(HOBSBAWN, 1995, p. 118). 

Os efeitos internos da crise internacional na Itália (não exclusivos a 

esse país), que pavimentaram o caminho do movimento fascista rumo ao 

poder, foram, na seara econômica, a escassez de alimentos, o desemprego 

galopante e os altos níveis de inflação. As consequências no campo social 

foram a agitação popular, o ressentimento nacionalista e o alastramento das 

greves. No campo da política, temia-se uma revolução comunista e o medo 

angariou o apoio do empresariado italiano para os fascistas.  

 
contar con la obediencia total de todos los miembros de la sociedad y para eso se utiliza la 

propaganda, la privación de toda libertad y la represión como política de Estado. 
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A união e a interação entre esses diversos fatores sistêmicos num 

dado momento histórico permitiu que a Itália tivesse a primazia em ser 

governada por uma ideologia verdadeiramente antitética em relação a tudo 

que o pensamento político ocidental dominante havia produzido nos 

últimos dois séculos, mais marcadamente, desde a Revolução Francesa. A 

contrariedade inata ao fascismo, além de denotar o caráter revolucionário 

da ideologia, é marcada pelo prefixo grego anti, sempre presente e 

suficiente na classificação desse ideário como antiliberal, anti-socialista, e 

anti-democrático. Esses três elementos estão presentes na clássica 

definição do Historiador Wolfgang Schieder (1972), mas nem só nos 

pontos em que o Fascismo mostra sua feição “do contra”, este se encerra. 

O Fascismo é também nacionalista; hierarquizado e disciplinado; 

historicista (ainda que herdeiro de uma herança histórica questionável 

quanto as suas glórias); marcado pela alteridade e, portanto, pela 

desconfiança em relação ao outro; no caso italiano, abraçou as causas da 

monarquia (e mais tarde se mostrou antissemita), e por fim, caracteriza-se 

por ser categoricamente autoritário. 

Nesse contexto, o governo fascista, forte e autoritário, viu a 

necessidade de criação e utilização efetiva de uma espécie de norma que 

veiculasse a autoridade e a vontade do Duce, o dirigente incontestável e 

líder carismático italiano, num período (compreendido entre 1925 e 1926) 

em que se criava a base legal e institucional do governo ditatorial que 

permaneceria no poder por quase duas décadas à frente. Urgia ainda, ter a 

disposição um tipo de norma que mitigasse o poder de legislar conferido ao 

parlamento, deslocando-o para o executivo, centralizado na figura de 

Mussolini. 

Segundo essa necessidade, tal espécie normativa foi criada pela Lei 

n. 100 de 31 de Janeiro de 1926 (Legge n. 100 del 31 gennaio 1926), sendo 

chamada de decreti-legge (decreto-lei). Ferruccio Pergolesi (1949), explica 

que “o primeiro termo indica a forma do ato e o segundo a eficácia 
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deste.155” (PERGOLESI, 1949, p. 106, tradução nossa). A referida lei (de 

apenas quatro artigos), sintetizada por Ramos (1994), “disciplinou a 

faculdade de edição de norma jurídica, com força de lei [norme giuridiche, 

aventi forza di legge], pelo Poder Executivo, tendo em vista absoluta e 

urgente necessidade, submetendo-a a apreciação parlamentar” (RAMOS, 

1994, p. 22).  

Pinto Ferreira (1977) nos lembra de que a sistemática do decreti-

legge foi alterada por lei de janeiro de 1939, quando a Camera dei Fasci e 

dele corporazione (órgão criado pelo governo fascista para substituir a 

câmara dos deputados), restringiu a elaboração dos decreti-legge aos casos 

de “necessidade por causa de guerra ou por urgente medida de caráter 

financeiro ou tributário” (FERREIRA, 1977, p. 1, tradução nossa)156, que 

valeriam até a ratificação ou recusa pela Câmara. 

Portanto na Itália, mais marcadamente, se originou a legislação 

governamental, e assim sendo, de lá emanou a influência responsável pelo 

fenômeno da produção normativa carreada pelo poder executivo, em vários 

países do mundo todo, inclusive o Brasil.  

Todavia, não se pode olvidar que o cenário de menoscabo dos 

parlamentos europeus, estrutura basilar dos governos liberais, nas décadas 

de 1920 e 1930, contribuiu grandemente para a intensificação da delegação 

legislativa e consequente fortalecimento do poder executivo, possibilitando 

que a atividade legiferante de líderes autoritários predominasse em 

detrimento da clássica teoria montesquiana da separação dos poderes 

(herança do iluminismo, execrado pelos fascistas).  

A menção constante da ligação entre os importantes acontecimentos 

internacionais, resultantes da grande guerra, que pululavam no continente 

europeu daquela época, e as consequências nacionais desses 

acontecimentos na Itália, frisa o caráter sistêmico dessa relação peculiar, 

 
155 Il primo termine indica la forma dell’ atto ed il secondo l’efficacia di esso. 

156 Necessità per cause di guerra o per urgente misure de carattere finanziario o tributário. 
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que contribuiu grandemente para a ascensão do fascismo. Mais uma vez, o 

exemplo italiano foi citado pelo pioneirismo e pelo excelente caráter 

exemplar que seus institutos jurídicos demonstraram historicamente, nesse 

caso, a produção normativa oriunda do poder executivo em casos de 

extrema necessidade. 

Ramos (1994) ainda nos dá notícia da existência dos atos 

normativos do poder executivo com força de lei, em outros países europeus 

desde a década de 1850 até a primeira guerra e nos anos que a sucederam. 

Cita o exemplo do Império Alemão (1871-1918), onde existiam previsões 

constitucionais acerca do decreto-lei nas constituições de vários reinos 

integrantes daquela federação como a Prússia, Hanover, Saxônia, Hessen, 

Baden e Würtemberg, ainda no século XIX. Com o fim da primeira guerra 

mundial e a proclamação da república, o uso do decreto-lei continuou 

previsto na famosa Constituição de Weimar (1919). A França adotou essa 

espécie normativa já perto do fim da primeira guerra mundial, em 1918. Já 

o primeiro decreto-lei espanhol é de 1923, época do golpe de estado que 

instituiu a ditadura de Primo de Rivera. Quanto a Portugal, Canotilho 

(2003) afirma que nenhuma constituição portuguesa do século XIX, previu 

a existência de atos normativos com força de lei (CANOTILHO, 2003, p. 

791). 

Assim se deu o fenômeno da propagação das leis materiais feitas 

pelo poder executivo, sob a influência do exemplo italiano, em dezenas de 

outros países aqui não esgotados. As peculiaridades de cada versão 

nacional do decreto-lei são matéria fértil para se realizar diversas pesquisas 

no bojo do Direito Comparado, contudo, a nomenclatura semelhante do 

instituto quando traduzido para as línguas locais, bem como a existência 

recorrente de um contexto histórico nacional ligado a regimes autoritários 

quando da utilização do instituto, são elementos em comum que 

aproximam as versões nacionais dessa espécie normativa singular. 
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4 A ALVORADA DA ERA VARGAS: DA REVOLUÇÃO DE 30 A 

CONSTITUIÇÃO DE 1934 

 

Na década de 1920, o Brasil passou por profundas mudanças 

econômicas e sociais, a política de sucessão presidencial chamada de “café 

com leite” ruiu junto à economia que girava em torno da exportação do 

grão. Hobsbawn (1995) afirma que “no Brasil, a Depressão acabou com a 

oligárquica “República Velha” de 1889-1930 e levou ao poder Getúlio 

Vargas, mais bem descrito como populista nacionalista. [...] Ele dominou a 

história de seu país pelos vinte anos seguintes.” (HOBSBAWN, 1995, p. 

110). 

Com efeito, estabeleceu-se uma nova era a partir de 1930, sob o 

comando do “velho caudilho”.  Gomes (2012) explica que: 

 

O Estado brasileiro do pós-1930 pôde então se proclamar, 

franca e claramente, um Estado forte, centralizado e 

antiliberal, sem perder a conotação de democrático, isto é, 

justo e protetivo. A segunda hipótese articula duas dimensões 

de qualificação desse novo Estado. Tratava-se, pela primeira 

vez no Brasil, de edificar uma arquitetura de Estado nacional 

moderno que ampliava suas funções de intervencionismo 

econômico e social, ao mesmo tempo que montava uma 

burocracia tecnicamente qualificada e impessoal, segundo 

moldes weberianos. Porém, no mesmo movimento, esse 

Estado se personalizava na face de Vargas, a figura 

carismática encarregada de conduzir o processo de mudança e 

assumir as novas tarefas que cabiam ao Executivo, ante as 

crescentes críticas ao Legislativo. Nesse sentido preciso, o 

Estado autoritário e democrático do pós-1930 é tanto uma 

“modernização” das tradições do poder privado e do 

personalismo caros à sociedade brasileira, como uma 

afirmação do poder do público, por meio de uma burocracia 

(impessoal e técnica) e de um modelo alternativo de 

representação política: o corporativismo. (GOMES, 2012, p. 

71). 

 

O que se sucedeu no primeiro governo de Vargas, pós-revolução de 

30, foi o rompimento de alianças, a pressão por novas eleições e pelo 

estabelecimento de uma assembleia constituinte que produzisse o 

documento que viria a substituir a Constituição republicana e liberal de 

1891. O texto constitucional foi reformado em 1926, contudo, não mais 

atendia aos interesses do poder político recém-estabelecido. O governo 
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provisório, então, produziu o decreto nº 19.398 de 11 de Novembro de 

1930, que traçou linhas gerais sobre os poderes e competências das novas 

autoridades instituídas. 

O ressentimento regionalista de São Paulo, oriundo do fato de 

naquele momento estarem sendo governados por um interventor federal 

pernambucano, além da frustração da investidura de Júlio Prestes no cargo 

de Presidente da República, somou-se a demanda por uma nova 

constituição, resultando na chamada “Revolução Constitucionalista de 

1932”. Em questão de meses, foi contida a revolta. As eleições para a 

Assembleia Constituinte ocorreram em 03 de maio de 1933. Desta última, 

originou-se a Constituição de 1934, promulgada em 16 de Julho pela 

Assembleia Nacional Constituinte, erigida no ano anterior. 

A Constituição Federal de 1934, promulgada em 16 de julho de 

1934, consagrou os direitos sociais, e mais marcadamente, incluiu em seu 

texto direitos trabalhistas, bem como instituiu a Justiça do Trabalho, 

delineando, dessa forma, o “trabalhismo” característico do ideário de 

Vargas, que se intensificaria no vindouro Estado Novo. Em consonância 

com o que se tem defendido ao longo deste estudo, no que diz respeito a 

forte influência exercida pelos acontecimentos do continente europeu no 

resto do mundo durante o período entre guerras (1918-1939), Raul 

Machado Horta (2010), ministra lição de direito comparado ao explicar que 

o texto de 1934, “buscou inspiração no novo constitucionalismo do pós-

guerra [...] e nas Constituições representativas do constitucionalismo social 

do século XX: a Constituição do México [1917], [...] a Constituição de 

Weimar, e a Constituição da República Espanhola de 1931.” (HORTA, 

2010, p. 27). 

O novo diploma manteve o regime republicano e federativo, a 

separação dos poderes, e o presidencialismo. Assim, através de eleições 

indiretas, Getúlio Vargas, antes chefe da revolução, foi eleito pelo 

Congresso Nacional para governar como presidente constitucional, até as 

próximas eleições diretas, a serem realizadas em janeiro de 1938. No 
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entanto, como registra a história, as eleições marcadas não ocorreram e o 

Brasil, nos três anos que transcorreram após a promulgação da 

Constituição de 1934, foi tomado de assalto pelo processo de radicalização 

das ideologias políticas, de maneira análoga ao que acontecia 

simultaneamente na Europa. Ao final dos três anos de vigência da 

Constituição, esta foi derrubada pelo Golpe de Estado de 10 de Novembro 

de 1937, e com ela caiu por terra o regime democrático. Estabelecia-se o 

Estado Novo, objeto do próximo capítulo. 

 

5 A CONFRONTAÇÃO IDEOLÓGICA E O GOLPE DO ESTADO 

NOVO 

 

A partir da segunda metade dos anos 30, o antagonismo entre duas 

ideologias políticas globalmente influentes, se acirrou. A decadência e a 

consequente ruína do liberalismo abriu espaço para que os pretensos 

sucessores se enfrentassem abertamente nas ruas e nos parlamentos de 

países por todo mundo. 

O embate entre o fascismo e o comunismo, em suas expressões ao 

extremo do espectro político, penetrou os grandes centros urbanos 

brasileiros durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, e nesse jogo de 

tendências e influências, cada uma das duas ideologias inimigas entre si, 

mas por outro lado inimigas em comum das instituições liberais, foi 

representada por um movimento nacional.  

O fascismo italiano e seus congêneres europeus, foram emulados 

em terras brasileiras pelo “Integralismo”, materializado na Ação 

Integralista Brasileira (AIB), organização criada em 1932 e liderada por 

Plínio Salgado. Miguel Reale, o insigne jurista, compôs os quadros da AIB, 

onde possuía o cargo de chefe do Departamento Nacional de Doutrina. 

Afonso Arinos (1960), em crítica ácida, caracterizou a ideologia 

integralista como uma “ridícula macaqueação nacional do fascismo ítalo-

germânico.” (ARINOS, 1960, p. 197). O movimento dos “camisas verdes”, 

além de adotar a simbologia característica dos totalitarismos de extrema-
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direita do velho continente, defendia em seu programa, segundo Armando 

Filho (1999): 

Um governo forte, o Estado todo-poderoso e militarizado, 

censura às atividades artísticas e aos meios de comunicação, 

regime de partido único, liderado por um chefe incontestável, 

defesa da propriedade privada, a disciplina e a hierarquia 

dentro da sociedade, o predomínio dos interesses da Nação 

sobre o indivíduo, o nacionalismo extremado, o uso da 

violência contra adversários políticos, o fechamento de todas 

as organizações operárias e, principalmente, propunha o 

combate brutal e sem tréguas ao comunismo. (ARMANDO 

FILHO, 1999, p. 36). 

 

Em contrapartida, a esquerda brasileira inaugurou, em 1934, o 

movimento conhecido como Aliança Nacional Libertadora (ANL), de 

frente popular, liderado por Luís Carlos Prestes e apoiado pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), que reuniu diferentes setores da sociedade, 

comprometidos em graus diversos com os ideais comunistas, antifascistas 

ou até mesmo pela insatisfação com os rumos que o governo Vargas havia 

tomado nos últimos tempos. 

O confronto ideológico naquele período de efervescência, ao invés 

de debatido na academia de maneira sensata e dialética, era extravasado em 

brigas de rua, travadas entre partidários do integralismo e do comunismo. 

O Presidente Vargas, até então, pendia para o lado do ideário 

integralista, do qual os adeptos eram manobrados segundo seus interesses 

de manutenção no poder. Pairava a “ameaça vermelha”, o medo do 

“bolchevismo internacional”, e foi nesse cenário que o presidente (logo 

depois convertido em ditador), utilizou o recém-criado aparato da Lei de 

Segurança Nacional, para conter uma tentativa de golpe levada a cabo pela 

Aliança Nacional Libertadora (ANL), com o aval da Internacional 

Comunista. Houve resistência armada no decurso do levante, que foi 

prontamente sufocado. O que se seguiu foi a brutal repressão do envolvidos 

com a “Intentona Comunista” (assim ficou conhecida à revolta de autoria 

da ANL), mas a principal consequência desses acontecimentos foi à 

abertura do caminho para o verdadeiro golpe de estado que se daria em 10 

de Novembro de 1937. 
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À medida que se aproximavam as eleições marcadas para janeiro de 

1938, Vargas (que pretendia perpetrar seu poder ainda que em detrimento 

do texto constitucional de 1934, que não previa a possibilidade de 

reeleição), de maneira sintética, eliminou as oposições estaduais ao 

governo central, angariou o apoio do exército (expurgado dos elementos 

contrários à permanência daquele no poder), e utilizou-se da farsa do 

“Plano COHEN” (documento forjado que esboçava um suposto plano 

comunista para derrubar o governo), para operar o golpe. Segundo 

Skidmore (1982): 

Na sua transmissão radiofônica de 10 de novembro, Vargas 

explicou que o Brasil devia deixar de lado a democracia “dos 

partidos” que “ameaça a unidade pátria”. Descreveu o 

Congresso como sendo um “aparelho inadequado e 

dispendioso”, cuja continuação era “desaconselhável”. O 

Brasil não tinha outra alternativa senão instituir um “regime 

forte, de paz, justiça e de trabalho”, concluiu o novo ditador, 

para reajustar o organismo político às necessidades 

econômicas do país”. [...] Todos os partidos políticos foram 

abolidos a 2 de dezembro e começou a nova consolidação do 

poder federal. (SKIDMORE, 1982, p. 50). 

 

 

Tendo obtido sucesso o Golpe do Estado Novo157, foi outorgada a 

10 de Novembro daquele ano, a Constituição Brasileira de 1937. 

 

6 A CARTA OUTORGADA DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937 

 

 A Carta outorgada do Estado Novo158 é de 10 de novembro de 

1937, e entrou em vigor nessa mesma data, o dia fatídico em que se 

institucionalizou politicamente o novo regime. Contudo, já estava sendo 

redigida a mais de uma década. O documento é de autoria do jurista 

mineiro Francisco Campos (1891-1968), e segundo Cerqueira (1997), seu 

 
157 Descrição minuciosa das movimentações dos atores políticos envolvidos e da sucessão 

de acontecimentos que antecederam o Golpe do Estado Novo, é a que consta do capítulo I 

da obra “Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco, 1930-1964” (1982), cujo autor é o 

brasilianista Thomas Skidmore. 

158 A inspiração para o nome veio do regime autoritário comandado por António de 

Oliveira Salazar em Portugal. 
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“anteprojeto se encontrava pronto desde 1926.” (CERQUEIRA, 1997, p. 

67). Campos, um dos maiores ideólogos do Estado Novo ao lado de 

Oliveira Viana, foi revolucionário de 30, defendia posições antiliberais, e 

ocupou o cargo de Ministro da Justiça nos anos que seguiram o golpe 

(1937 a 1943). Cerqueira (1997), explica que a Constituição de 1937: 

 

Recebeu a influência de sua congênere polonesa, de 1935, que 

reforçava o Poder Executivo, da Constituição de 1934, da 

Constituição castilhista159 de 1891, de acentuado cunho 

positivista, da ‘Carta del Lavoro’ italiana, no que se refere à 

parte trabalhista, da Constituição Portuguesa [...], e no 

programa integralista. (CERQUEIRA, 1997, p. 67). 

 

Desse modo, os “dissídios partidários”, os “conflitos ideológicos” e 

a “infiltração comunista”, seriam combatidos com mãos de ferro pelo 

presidente, agora com poderes muitíssimo ampliados pela nova 

constituição, transformando-se em figura central do governo, ditador e 

líder carismático. 

Assim, foram consagrados os ideais de Francisco Campos, que 

menosprezava os partidos políticos e as discussões do parlamento, para ele 

ineficiente, bem como renegava o instituto do voto e das eleições, em prol 

do direcionamento do fascínio das massas pela liderança carismática, para 

um centro de poder e decisão, constituído única e exclusivamente pelo 

ditador.  

Por conseguinte, o próprio aparato ideológico que baseava a 

constituição, mitigou sua efetividade, ao “introduzir no país um regime de 

concentração de poderes.” (ABREU, 2016, p. 469).  

Apesar de a Carta prever em seu texto a forma de governo 

republicana (art. 1º), a forma de estado federativa (art. 1º), e o exercício do 

poder legislativo pelo parlamento nacional (art. 38), tais dispositivos 

restaram letra morta diante do alto grau de ingerência conferido ao ditador. 

Horta (2010) nota a correspondência entre a carta outorgada de 1937 e o 

 
159 Refere-se à doutrina política conhecida como “castilhismo”, influenciada pelo 

positivismo comtiano, baseada nas ideias de Júlio de Castilhos, e veiculada na 

Constituição Gaúcha de 1891. 
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tipo de “Constituição Semântica”, constante da classificação de Karl 

Loewenstein160. Segundo Horta (2010), essa denominação é utilizada “para 

designar o texto constitucional colocado a serviço do detentor do poder, 

para seu uso pessoal. É a máscara do poder. A Constituição perde 

normatividade, salvo nas passagens em que ela confere atribuições ao 

titular do poder.” (HORTA, 2010, p. 28). 

Por conseguinte, houve a necessidade de se implantar um 

instrumento normativo que legitimasse e veiculasse legalmente os 

desígnios de Vargas, em consonância com a concentração de poderes que 

se operava naquele período. Francisco Campos vislumbrou o tipo de lei 

ideal para esse propósito, no decreti-legge italiano, de 1926. O instituto foi 

importado, teve seu nome traduzido e foi então insculpido no texto da 

Constituição de 1937, em seus artigos 12, 13 e 14, com a competência para 

a expedição dos decretos-leis reservada privativamente ao Presidente da 

República. 

 

7 O DECRETO-LEI NA CARTA DE 37 

 

Toda a notícia histórica esboçada no presente estudo culmina em 

um cenário específico e característico do século XX, quando, por razões 

políticas, foi alterada a sistemática tradicional do equilíbrio de poderes 

como definida por Montesquieu nos idos de 1700, visando atribuir a um 

Poder Executivo hipertrofiado, fruto da decadência liberal, a faculdade de 

intervir eficazmente na elaboração de leis. A Itália Fascista, conforme já 

estudado, deu ao mundo a espécie normativa tão requisitada por aqueles 

novos tempos de escalada totalitária, em detrimento de princípio tão caro a 

história política ocidental. Montesquieu (1992), na sua Magnum opus 

publicada em 1748, concebia que “quando na mesma pessoa ou no mesmo 

corpo de Magistratura, o Poder Legislativo é reunido ao Executivo, não há 

 
160 Karl Loewenstein tratou do Estado Novo em seu livro “Brazil under Vargas”, de 1942. 



- 251 - |   Direito em Perspectivas 

 

liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo Monarca ou o mesmo 

Senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente.” 

(MONTESQUIEU, 1992, p. 165). 

Assim, excepcionando a concepção clássica, o decreto-lei é um ato 

legislativo cuja edição compete ao chefe do Poder Executivo, e por 

consectário lógico, é desse poder emanado, possuindo, contudo, força de 

lei produzida pelo Poder Legislativo. Em termos kelsenianos, pode se dizer 

que o decreto-lei se encontra no mesmo nível hierárquico das leis.  

Usualmente, tem como pressuposto a apreciação posterior por um 

parlamento e a existência de situação de urgência ou necessidade que 

enseje sua produção. 

 Para entender as características de tal espécie peculiar de lei, tanto 

em sua configuração no ordenamento constitucional brasileiro de 1937, 

quanto nas formas que tomou em outros regimes políticos e momentos 

históricos, passaremos a revisão do que a melhor doutrina pátria escreveu 

sobre o tema. 

Geraldo Ataliba (1967) afirma que “decreto-lei é designação 

genérica dada a leis materiais feitas pelo executivo.” (ATALIBA, 1967, p. 

69). 

Araújo Castro (1941), em obra do início dos anos 40, escrita 

durante o auge do Estado Novo, explica que o Presidente da República, 

“quando expede decretos-leis, age com ampla liberdade de ação, isto é, 

como se fora o próprio poder legislativo, salvo em se tratando de decretos-

leis expedidos em virtude de autorização legislativa, caso em que terá de 

observar as condições e limites nela estabelecidos” (CASTRO, 1941, p. 

197). 

Todavia, vale ressaltar que o desenrolar da história transcorrida 

após a escrita da obra por Castro, mostrou que nenhuma espécie de limites 

foi respeitada por Vargas, tratando-se de decretos-leis (as razões serão 

explicadas ainda neste capítulo).  
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Bastos (1994) explicita a contradição inerente à própria 

nomenclatura do instituto, afirmando que decreto “[...] é ato próprio do 

Executivo, deixando certo, portanto, que quem edita o decreto-lei é o chefe 

do Executivo; no entanto, vem-lhe agregada a palavra “lei”, por aí 

significando que o dito decreto não tem força de sua própria natureza, mas 

sim própria da lei.” (BASTOS, 1994, p. 100).  Machado Neto citado por 

Maria Helena Diniz (2008) reputa natureza mista a espécie normativa 

estudada, ao dizer que o decreto-lei “era material ou substancialmente ato 

legislativo e formalmente ato administrativo, porque emanava do 

Executivo.” (DINIZ, 2008, p. 30). 

Quanto à utilização prática do instituto como instrumento de 

veiculação da vontade do governante autoritário, De Plácido e Silva (1982) 

caracteriza o decreto-lei como “índice de regime ditatorial ou de poder 

discricionário” (SILVA, 1982, p.17), e também como sendo “peculiar aos 

regimes de exceção.” (SILVA, 2010, p. 240). Essa é também a opinião de 

José Náufel, Pedro Nunes e Pedro Orlando (presente em seus respectivos 

Dicionários Jurídicos escritos nas décadas de 50 e 60), que frisa a 

anormalidade do estado de coisas em que se concentra no chefe do Poder 

Executivo, a fonte emanante das leis. 

Introduzido no Brasil como novidade na Carta de 1937, o decreto-

lei, por óbvio, não teve previsão na Constituição de 1934, nem na 

Constituição de 1891, e muito menos na Constituição Imperial de 1824, 

oriunda de uma época em que nem mesmo se cogitava norma semelhante 

ao decreto-lei, tendo em vista que a doutrina liberal se expandia com vigor 

e o conselho de Montesquieu pairava os meios políticos, atemorizados por 

lembranças recentes de monarcas absolutistas, reis tiranos e regimes 

despóticos, e que, portanto, temiam as consequências da interferência na 

sistemática tripartite. Destarte, o decreto-lei foi tratado na Carta de 1937, 

da seguinte forma: 

Art 12 - O Presidente da República pode ser autorizado pelo 

Parlamento a expedir decretos-leis, mediante as condições e 

nos limites fixados pelo ato de autorização. 
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Art 13 - O Presidente da República, nos períodos de recesso 

do Parlamento ou de dissolução da Câmara dos Deputados, 

poderá, se o exigirem as necessidades do Estado, expedir 

decretos-leis sobre as matérias de competência legislativa da 

União, excetuadas as seguintes: 

 a) modificações à Constituição; 

 b) legislação eleitoral; 

 c) orçamento; 

 d) impostos; 

 e) instituição de monopólios; 

 f) moeda; 

 g) empréstimos públicos; 

 h) alienação e oneração de bens imóveis da União. 

 Parágrafo único - Os decretos-leis para serem expedidos 

dependem de parecer do Conselho da Economia Nacional, 

nas matérias da sua competência consultiva. 

Art. 14 - O Presidente da República, observadas as 

disposições constitucionais e nos limites das respectivas 

dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-

leis sobre a organização da Administração federal e o 

comando supremo e a organização das forças armadas. 

(BRASIL, 1937). 

 

Os dispositivos supracitados não podem ser interpretados 

isoladamente, pois, na realidade, restaram letra morta em boa parte de suas 

previsões, devido as seguintes razões que passo a elencar. Nesse ínterim, 

ao se analisar sistematicamente os demais dispositivos da carta, 

encontramos no art. 178 a ordem que dissolveu, no mesmo dia do golpe e 

da entrada em vigor da “polaca”, a Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras 

Municipais. 

O mesmo artigo preleciona que “as eleições ao Parlamento 

nacional serão marcadas pelo Presidente da República, depois de realizado 

o plebiscito a que se refere o art. 187.” (BRASIL, 1937). Tal plebiscito 

submeteria à constituição à aprovação nacional, mas o mesmo nunca foi 

realizado. 

Assim, o parlamento a que se refere o art. 12, composto pela 

Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal, não foi eleito justamente 

pelo não preenchimento do pressuposto da eleição, qual seja, a prévia 

realização do plebiscito previsto no art. 187 das “Disposições Transitórias 

e Finais”. O Conselho da Economia Nacional, previsto no parágrafo único 
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do art. 13, também não foi constituído, ficando prejudicada a apreciação 

do órgão, inexistente, quanto às matérias da sua competência consultiva. 

O art. 180 ainda previa que “enquanto não se reunir o Parlamento 

nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis 

sobre todas as matérias da competência legislativa da União.” (BRASIL, 

1937). O parlamento só voltou a se reunir em 1946, findado o Estado 

Novo, e não é necessário, diante do demonstrado acima, dispender grande 

esforço para fazer-se entender que Getúlio Vargas governou e legislou 

junto aos seus ministros, livremente, durante todo o período ditatorial. 

Pontes de Miranda, quiçá o maior comentarista de nossas constituições, 

citado por Abreu (2016), diria ainda em 1938 que nos moldes da nova 

constituição, “o que sofreu foi o Poder Legislativo dos representantes do 

povo.” (MIRANDA apud ABREU, 2016, p. 474). 

O Decreto-lei nº 1, de 12 de Novembro de 1937, foi o primeiro 

dessa espécie no país e dispunha sobre a entrega de apólices do 

Reajustamento Econômico. O Estado Novo constituiu um período de 

intensa produção normativa, e sob a forma de decretos-leis foram 

editados, em matéria criminal, o Código Penal, de dezembro de 1940, o 

Código de Processo Penal, de outubro de 1941, e suas respectivas Leis de 

Introdução, bem como a Lei das Contravenções Penais, de outubro de 

1941. 

 Em matéria cível, foram editados o Código de Processo Civil de 

1939 (o direito material permaneceu sob a égide do Código Civil de 1916, 

anterior ao regime), e a Lei de Introdução ao Código Civil (1942), 

atualmente denominada Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro. Em matéria trabalhista, foi editada a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) de 1º de maio de 1943, com o fito de unificar em um só 

documento toda a legislação trabalhista esparsa e em vigor. A “CLT” teve 

dispositivos diretamente inspirados na Carta del Lavoro (1927) do 

governo Mussolini, diploma esse que reunia os regramentos atinentes aos 

trabalhadores italianos e ao corporativismo fascista. 
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A maioria dos decretos-leis supracitados, resguardadas as muitas 

modificações que sofreram ao longo de várias décadas, permanecem em 

vigor hodiernamente. 

A produção de decretos-leis continuou a todo vapor, até que os 

rumos da política mundial começaram a antever a queda dos regimes 

autocráticos então existentes. Durante os anos 30 e até certa altura da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Vargas, seus ideólogos e aliados, 

não só apoiavam as potências do Eixo (a Alemanha Nazista, a Itália 

Fascista e o Japão Militarista, eram os principais representantes desse 

grupo), como se inspiravam no modo que os respectivos líderes desses 

países os conduziam. No entanto, esse cenário interno rapidamente mudou, 

seguindo a guinada do conflito, que agora prenunciava a vitória das forças 

aliadas. Cerqueira (1997) explica que: 

 

A mudança nos rumos do conflito mundial, com a 

participação direta, desde 1941, dos Estados Unidos a partir 

do ataque que sofreu em Pearl Harbor, leva a ditadura ao 

impasse que só seria solucionado quando Vargas, mudando o 

eixo de sua política externa, integra o Brasil ao esforço de 

guerra norte-americano (1942) com a construção de bases 

aéreas no nordeste para a operação dos aviões dos aliados. O 

bombardeamento, por submarinos do Eixo, de navios 

brasileiros, rebentou as comportas que continham a opinião 

pública e as massas ganharam as ruas, desafiando o aparato 

policial do regime e exigindo a participação do Brasil na 

guerra contra o nazi-fascismo. O governo, ao reconhecer o 

estado de beligerância, vencendo a resistência castrense que 

em seguida o iria derrubar, viu abrir-se a porta larga da 

redemocratização do Brasil, então já incontrolável. 

(CERQUEIRA, 1997, p. 79). 

 

Sendo assim, lutar contra os regimes totalitários na Europa em prol 

da democracia, enquanto se vivia sob a égide de uma ditadura 

internamente, que, inclusive, guardava semelhança com os governos dos 

países inimigos, tornou-se uma contradição insanável. Skidmore relata que 

(1982): 

A 10 de novembro de 1943, sexto aniversário do golpe, data 

na qual deveria ter sido realizado o plebiscito previsto na 

Constituição de 1937, Vargas falou à nação e prometeu que, 

depois da guerra, “em ambiente próprio de paz e ordem, com 

as garantias máximas à liberdade de opinião, reajustaremos a 
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estrutura política da nação, faremos de forma ampla e segura 

as necessárias consultas ao povo brasileiro”. (SKIDMORE, 

1982, p. 72) 

 

Nos idos de 1945, já perto do fim da guerra, a imprensa nacional 

que então retomava a liberdade de expressão suprimida pelo regime, tecia 

críticas severas ao governo ditatorial de Vargas (já moribundo), no que era 

acompanhada por parte da intelectualidade brasileira. Nesse período, Leis 

Constitucionais (o instrumento disponível para emendar à constituição) 

foram produzidas para tentar adequar a Carta de 1937, a nova realidade. As 

eleições presidenciais foram marcadas para o dia 02 de dezembro de 1945, 

e se realizaram sem grandes percalços, saindo vitorioso o general Eurico 

Gaspar Dutra, o candidato governista, ex-ministro da guerra de Vargas e 

por ele apoiado. 

Ainda assim, chegava ao fim o Estado Novo, que deu lugar à 

redemocratização do país. Dutra foi empossado em 31 de janeiro de 1946. 

Em 02 de fevereiro foi instalada a Assembleia Constituinte. O novo 

presidente, segundo Pinto Ferreira (1974) “governou sob o regime de 

decretos-leis, enquanto a nova Constituição não era votada”. (FERREIRA, 

1974, p. 57). Esta última foi promulgada em 18 de setembro de 1946, e 

aboliu o decreto-lei do ordenamento jurídico pátrio. De 12 de novembro de 

1937 a 17 de setembro de 1946, foram produzidos 9.914 decretos-leis. 

 

8 O DECRETO-LEI NA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E NA EMENDA 

Nº 1 DE 1969 E A NÃO RECEPÇÃO DO INSTITUTO PELA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Como é sabido, em 31 de Março de 1964, o presidente João Goulart 

foi derrubado por um golpe de estado, perpetrado pelos militares das forças 

armadas, sob acusações de “bolchevização” do país, direcionadas ao seu 

governo. Assim, acreditando terem manobrado uma “revolução vitoriosa”, 

os militares defendiam a tese de que não precisava obedecer a ordem 

constitucional vigente, e que por essa razão, seriam titulares do poder 

constituinte. 
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Segundo essa crença, poucos dias após o golpe, em 09 de Abril, foi 

baixado o Ato Institucional nº 1 (AI-1). Essa invenção legislativa, 

instrumento jurídico da ditadura, foi à norma que veiculou inicialmente os 

ideais e as primeiras medidas do novo governo “revolucionário”. O Ato 

Institucional nº 1 (AI-1), baixado pelo Supremo Comando da Revolução, já 

previa o alargamento dos poderes do presidente da república para “tomar 

as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja 

purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas 

suas dependências administrativas.” (BRASIL, 1964).  

Ainda sob a égide da Constituição de 1946, vastamente emendada 

(tendo em vista que o primeiro ato institucional já havia simplificado o 

procedimento de emenda à constituição pelo próprio presidente), mas 

investidos num suposto “Poder Constituinte originário da Revolução de 

31.03.1964”, os militares editam o Ato Institucional nº 2 (AI-2), de 27 de 

Outubro de 1965, estabelecendo eleições indiretas para Presidente e Vice-

Presidente da República. 

O AI-2 também ressuscitou a figura do decreto-lei, duas décadas 

após tal espécie normativa desaparecer do ordenamento jurídico brasileiro, 

com o fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946. 

Alterando o texto constitucional referido anteriormente, que vinha sendo 

desmantelado desde a instituição da ditadura militar, o AI-2 previa em seu 

Art. 30 o seguinte: “O Presidente da República poderá baixar atos 

complementares do presente, bem como decretos-leis sobre matéria de 

segurança nacional.” (BRASIL, 1965). 

Já o parágrafo único do art. 31, dizia que “decretado o recesso 

parlamentar, o Poder Executivo correspondente, fica autorizado a legislar 

mediante decretos-leis em todas as matérias previstas na Constituição e na 

Lei Orgânica.” (BRASIL, 1965). O Congresso Nacional foi fechado no ano 

seguinte. 

Mais uma vez, de maneira análoga ao ocorrido na Itália Fascista em 

1926 e no Brasil de Getúlio Vargas em 1937, estavam presentes as 
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condições históricas e políticas aptas a viabilizar a utilização do decreto-lei 

por um governo autoritário, como instrumento da vontade do governante e 

dos interesses de seu séquito, ainda que o protagonismo no campo jurídico 

tenha sido tomado pela nova figura legislativa, qual seja o ato institucional. 

Na sequência, o Ato Institucional nº 3 (AI-3) de 05 de fevereiro de 

1966, fixou as eleições indiretas em âmbito estadual. Finalmente, sob o 

pretexto de que Constituição Federal de 1946, já não mais atendia as 

“exigências nacionais” (leia-se exigências do governo ditatorial), o Ato 

Institucional nº 4 (AI-4) de 07 de dezembro de 1966, convocou o 

congresso nacional, que havia sido fechado naquele ano, “para se reunir 

extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, 

para discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição 

apresentado pelo Presidente da República”. (BRASIL, 1966). 

Lenza (2014) afirma com precisão que “a Constituição de 1946 foi 

suplantada pelo Golpe Militar de 1964” (LENZA, 2014, p. 133). Nesse 

cenário, uma nova Constituição foi promulgada161 em 24 de janeiro de 

1967. 

A Carta de 1967 constitucionalizou as disposições dos atos 

institucionais e as diretrizes do regime autoritário. O texto manteve 

nominalmente a tripartição dos poderes, com o exercício do Poder 

Legislativo a cargo do Congresso Nacional (art. 29), e o federalismo, 

contudo, “mais se aproximando de um Estado unitário centralizado do que 

federativo” (LENZA, 2014, p. 134). 

Na prática, os poderes do presidente da república foram ampliados 

de maneira sem precedentes na história constitucional brasileira (vide arts. 

50, 54, 55, 57, 58 e 60, da referida constituição). Por óbvio, o poder 

executivo se fortaleceu no âmbito federal. A perene “ameaça comunista”, 

 
161 A doutrina nacional diverge quanto à promulgação ou outorga da referida constituição. 

No preâmbulo da mesma, consta a promulgação pelo Congresso Nacional. José Afonso da 

Silva refere-se à Constituição de 1967 como promulgada. Pedro Lenza e Rodrigo César 

Rebello Pinho defendem que a mesma foi outorgada. Marcello Cerqueira refere-se ao 

diploma como “Carta Semi-Outorgada”.  
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inspirou dispositivos relativos à segurança nacional. Cerqueira (2006) 

afirma que “seu precedente no Direito Constitucional pátrio é a Carta do 

Estado Novo162.” (CERQUEIRA, 2006, p. 521). A possibilidade de se 

expedir “decretos com força de lei”, voltou a ser prevista 

constitucionalmente.  

Vale lembrar, antes de adentrarmos na configuração que o novo 

diploma deu ao instituto, que o mesmo voltou a existir através da 

permissão concedida pelo art. 30 do AI-2 de 1965, podendo tratar de 

matéria atinente à segurança nacional. 

O AI-4, do final de 1966, previu em seu art. 9º, que o Presidente da 

República, na época o Marechal Castelo Branco, durante o período de 

convocação extraordinária do congresso nacional “de 12 de dezembro de 

1966 a 24 de janeiro de 1967, para discussão, votação e promulgação do 

projeto de Constituição” (BRASIL, 1966), poderia baixar decretos-leis 

também sobre matéria financeira. 

O § 2º do mesmo artigo, ampliou a possibilidade de expedição, 

incluindo matéria administrativa, “finda a convocação extraordinária e até 

a reunião ordinária do Congresso Nacional” (BRASIL, 1966). Finalmente, 

o art. 58 da Constituição de 27 de janeiro de 1967, regulou o instituto nos 

seguintes termos163: 

Art 58 - O Presidente da República, em casos de urgência ou 

de interesse público relevante, e desde que não resulte 

aumento de despesa, poderá expedir decretos com força de lei 

sobre as seguintes matérias: 

I - segurança nacional; 

II - finanças públicas. 

Parágrafo único - Publicado, o texto, que terá vigência 

imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará, 

dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse 

 
162 Marcello Cerqueira, em obra sobre as cartas constitucionais brasileiras, destaca a 

grande semelhança existente entre os dizeres do preâmbulo da Carta de 1937 e os que 

constam do primeiro ato institucional, sendo que ambos são de autoria de Francisco 

Campos. 

163 O parágrafo único do art. 188 proibiu a adoção do regime dos decretos-leis pelas 

Constituições dos Estados, em consonância com o enfraquecimento da autonomia dos 

estados membros e consequentemente fortalecimento da União, que se operava naquele 

período. 
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prazo, não houver deliberação o texto será tido como 

aprovado. (BRASIL, 1967) 

Geraldo Ataliba (1967), em obra dedicada exclusivamente ao 

estudo do decreto-lei segundo a configuração constante da Constituição de 

1967, publicada em novembro daquele ano, teceu o seguinte comentário 

acerca da espécie normativa: 

Ato privativo do Presidente da República, surge por iniciativa 

sua, independentemente de qualquer provocação ou processo. 

Vigora imediatamente, embora sua eficácia dependa 

absolutamente de aprovação externa (de outro órgão). Seus 

efeitos próprios são precários e limitados. Só se convalidará – 

perdendo a precariedade e ganhando estabilidade – após o 

pronunciamento do Congresso. Donde se vê que este – o 

pronunciamento do Congresso – é que lhe dá eficácia, 

plenitude de efeitos, estabilidade e a força de lei a que se 

refere à cabeça do art. 58. É só a partir da aprovação 

parlamentar deste decreto que ele tem força de lei.” 

(ATALIBA, 1967, p. 26). 

 

Destarte a prudência do respeitado jurista, sob o arbítrio do regime 

ditatorial, o congresso foi fechado logo após, em 1969, restando 

prejudicada a referida apreciação parlamentar e, inevitavelmente, volta à 

lembrança o que se passou no Estado Novo. 

O recrudescimento do autoritarismo foi materializado no 

famigerado Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 13 de dezembro de 1968, que 

modificou o texto constitucional de 1967 para permitir ao presidente 

“decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações 

previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer 

cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, 

estaduais e municipais.” (BRASIL, 1968), dentre outras providências. 

Horta (2010) explica que o Ato Institucional nº 5, paralisou “o 

funcionamento da Constituição, [...] [aniquilou] o princípio da 

independência e da harmonia dos Poderes, tudo submetendo ao arbítrio e à 

vontade incontrolável do Presidente da República, convertendo o regime 

presidencial em ditadura presidencial.” (HORTA, 2010, p. 35). 
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Em 1969 foram baixados mais doze atos institucionais (com 

destaque para o de nº 13 que dispunha “sobre o banimento do território 

nacional de brasileiro inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança 

nacional”), culminando na Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro 

de 1969. Por ter alterado substancialmente o texto original de 1967, a 

doutrina constitucional majoritária, trata a Emenda nº 1 de 1969 como uma 

verdadeira constituição. 

A nova carta alterou a sistemática dos decretos-leis, expandindo as 

matérias passíveis de serem tratadas por esse tipo peculiar de lei, antes 

elencadas no art. 58 da carta de 67 e consequentemente, expandiu as 

possibilidades legislativas do chefe do poder executivo federal. 

Nos moldes do inciso III cominado com o caput do art. 55 da 

emenda, o presidente da república podia agora expedir decretos-leis sobre a 

criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 

O inciso II do mesmo artigo, lhe permitia legislar por essa via, 

acerca de normas tributárias, convindo ressaltar que o Código Tributário 

Nacional havia sido editado recentemente, no mês de outubro de 1966. Por 

fim, o §2º, ainda do mesmo artigo, dizia que “a rejeição do decreto-lei não 

implicará a nulidade dos atos praticados durante a sua vigência” (BRASIL, 

1969).  

Tal dispositivo dava ampla liberdade de ação ao ditador no poder, 

legalmente respaldado nos decretos-leis que o próprio emanava.  

A numeração dos decretos-leis foi contínua, de 1964, quando 

retornaram através do Ato Institucional nº 2, até 1988, mesmo sendo 

regidos por três ordens constitucionais distintas (a de 1946, a de 1967 e a 

de 1969). Durante a ditadura militar foram expedidos mais de dois mil 

decretos-leis. 

O primeiro, de 13 de novembro de 1965, instituiu o cruzeiro novo 

como moeda nacional. 20 anos depois, já em tempos de redemocratização, 

Walter Marques (1985), em matéria veiculada no jornal “Gazeta 
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Mercantil”, nos dava notícia dos seguintes números relativos à produção de 

decretos-leis pelos governos militares: 

O ex-presidente general João Figueiredo enviou ao Congresso 

Nacional nada menos do que 593 decretos-leis, quebrando 

assim todos os recordes. O primeiro presidente da República 

que fez uso dessa faculdade, sempre denunciada pela 

oposição como autoritária, nos últimos vinte anos, foi o 

marechal Castello Branco, que baixou 318 decretos-leis. O 

marechal Arthur da Costa e Silva baixou 486, a Junta Militar 

que assumiu o poder em 1969, baixou 264, o general Emílio 

Médici, 254, e o general Ernesto Geisel legislou por decreto-

lei 357 vezes. (MARQUES, 1985). 

 

Terminado o período de ditadura militar, seguiu-se a 

redemocratização do país, tal qual em 1946. Foi promulgada uma nova 

constituição em 05 de outubro de 1988, e o decreto-lei foi abolido do 

ordenamento jurídico pátrio, pela última vez. Contudo, a espécie normativa 

incompatível com o Estado democrático de direito estabelecido, foi 

substituída pela figura das medidas provisórias. 

Previstas no art. 62 e seus parágrafos e adotadas em caso de 

relevância e urgência, as medidas provisórias foram inspiradas nas 

provvedimenti provvisori com forza di legge (medidas provisórias com 

força de lei), do art. 77 da Constituição da Itália de 1947. 

Esta última foi a espécie normativa que substituiu o decreti-legge 

fascista, no novo ordenamento constitucional italiano, instaurado após o 

fim da segunda guerra mundial e a queda dos totalitarismos de direita por 

toda a Europa.  

Nota-se que a legislação de urgência produzida pelo chefe do 

Poder Executivo, materializada no decreto-lei e suas versões nacionais, 

não desapareceu das constituições ocidentais, tendo apenas seu nome 

alterado e suas disposições adaptadas ao equilíbrio dos poderes e aos 

regimes democráticos, que não abriram mão desse instrumento à 

disposição dos governantes. 

 

9 CONCLUSÃO 

 



- 263 - |   Direito em Perspectivas 

 

Conforme o que foi proposto, viu-se que o decreto-lei foi a resposta 

legislativa ao cenário político europeu instalado após a primeira guerra 

mundial, marcado por graves problemas econômicos e sociais; pela 

decadência das instituições liberais e o consequente confronto ideológico 

travado entre o pretensos sucessores; pelo surgimento de regimes 

autoritários antidemocráticos e pelo deslocamento da atribuição de fazer 

leis pertencente ao poder legislativo para um poder executivo que então se 

fortalecia e era concentrado na figura de um líder ditatorial. 

O cenário descrito anteriormente, instalado na Itália governada pelo 

regime fascista de Benito Mussolini, deu causa ao surgimento do decreto-

lei nos anos 20. 

Buscou-se contar a história da referida espécie normativa, partindo 

dos acontecimentos históricos gerais que influenciaram sua trajetória e dos 

respectivos cenários políticos nos quais tais acontecimentos estiveram 

inseridos, para ao longo do texto, aprofundar-se gradualmente nas questões 

jurídicas, e mais especificamente, constitucionais, que cercam o tema. 

Foi retratado como a classe política brasileira, influenciada por 

fatores da política externa, mais marcadamente pelos acontecimentos do 

continente europeu, importou e utilizou o instituto nos dois regimes 

ditatoriais que macularam nossa história, ora como instrumento da vontade 

de um líder popular, ora como instrumento da vontade de um grupo no 

poder, no caso, os militares. 

Nesse ínterim, demonstrou-se manobra comum aos regimes 

ditatoriais, que consiste em dar aparência de legalidade e legitimidade ao 

regime (sob uma lógica positivista) consubstanciando seus ideias no texto 

constitucional e seus atos nas leis do país que dominam, ainda que na 

prática a constituição não seja respeitada e as leis não veiculem a vontade 

do povo, mas sim da casta usurpadora do poder central. 

Observou-se que as condições históricas de surgimento e de ampla 

utilização do decreto-lei, desapareceram ou se modificaram a medida que 

os governos com traços autoritários e/ou antidemocráticos, caíram nas 
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décadas após a segunda guerra mundial (Mussolini em 1943, Hitler e 

Vargas em 1945, Salazar em 1974, Franco em 1975, e os militares 

brasileiros em 1985). 

Todavia, o decreto-lei não desapareceu com os governos que 

abusaram da sua utilização. Na maioria dos casos, o mesmo foi adaptado às 

exigências democráticas e ainda constitui interessante ferramenta a serviço 

do poder executivo de vários estados, com força de lei material, mas 

provisório, para ser utilizado em situações de relevante urgência ou patente 

necessidade, e ser necessariamente apreciado por um parlamento, não mais 

posto de recesso à força. 

Seus sucessores modernizados, para citar apenas alguns exemplos, 

são as medidas provisórias do art. 62 da Constituição Brasileira de 1988; o 

decreto-lei do art. 198 da Constituição Portuguesa de 1976; o decreto-leye 

do art. 86 da Constituição Espanhola de 1978 e o provvedimenti provvisori 

com forza di legge do art. 77 da Constituição Italiana de 1947. 

Por fim, quanto à questão norteadora desta pesquisa, pode-se 

afirmar com propriedade que o decreto-lei foi um dos mais importantes e 

característicos institutos jurídicos do século XX. Inevitavelmente, ao se 

estudar a trajetória dessa espécie normativa no Brasil, passamos a limpo 

um século de história do direito e da política brasileira. 
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CAPÍTULO IX 
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O ESTABELECIMENTO DO 
EMPRESÁRO 

 

 

Henrique Avelino Lana 164 
 
 
 
Resumo: Busca-se analisar no presente artigo, por uma abordagem 

econômica, o estabelecimento empresarial, além de sua natureza jurídica, 

denominações, previsão legal anterior ao Código Civil de 2002 e atual. A 

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

objetivo exploratório, em abordagem quali-quantitativa, por método 

dedutivo, mediante pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Para tanto, 

serão utilizadas transcrições doutrinárias, especializadas, afetas à ciência 

jurídica, contábil e econômica. Ao final, almeja-se constatar que merecem 

sempre serem analisados os elementos do estabelecimento empresarial 

mediante sua utilidade econômica e instrumental, e não apenas pela 

literalidade da lei. 

PALAVRAS CHAVES: Análise Econômica; Estabelecimento 

empresarial; Instrumentalidade 
 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho será abordada a figura do estabelecimento 

empresarial, no tocante à sua natureza jurídica, previsão legal anterior ao 

Código Civil de 2002 e atual, bem como será analisada a sua compôsição, 

frise-se, por uma visão eminentemente econômica. 

Como fundamentos para o raciocínio que ora se almeja, serão 

 
164 Pós Doutorando, Doutor, Mestre e Especialista em Direito Empresarial pela PUC/MG. 

Advogado e Professor. 
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utilizadas transcrições doutrinárias, especializadas, afetas à ciência jurídica, 

contábil e econômica. Busca-se justificar hipóteses de respostas aos 

problemas: os bens individuais que integram o estabelecimento apenas 

merecem ser considerados pela importância e utilidade que assumem à 

destinação econômica pretendida? Os bens corpóreos possuem, além de 

seu uso, valor de troca referente à sua própria existência material? Os bens 

incorpóreos só possuem razão econômica considerando-os atrelados aos 

resultados futuros?  

Para tanto, se almeja evidenciar que o exercício da empresa engloba 

não somente uma mera coleção estática de bens, mas é formado por um 

complexo cujo objetivo é produzir lucros futuros e que não é 

economicamente coerente reduzir a figura do estabelecimento apenas como 

consta no texto literal da lei, tal como “complexo de bens”, esquecendo-se 

de sua outra realidade econômica e empresarial, decorrente de seu caráter 

instrumental.  

 

2 – O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. 

 

O patrimônio da sociedade não se restringe apenas ao valor 

histórico contábil, ou mesmo ao valor real de seus bens, obrigações e 

direitos individualizados que o integram, calculados em certo momento 

específico.  Isso, pois a forma pela qual todos estes bens são utilizados para 

o exercício da atividade econômica possui importante relevância. 

Para se exercer a atividade econômica, por mais simples que seja, é 

imprescindível, no mínimo, que haja capital, trabalho e organização.  Ou 

seja, para exercer sua atividade econômica, o empresário necessita de bens 

organizados e ferramentas. Surge então a figura do estabelecimento. Para o 

exercício do comércio, mesmo rudimentar e modesto, três coisas são 

necessárias ao comerciante: capital, trabalho e organização. 

Ao conjunto destas coisas que servem ao comerciante para a prática 

de sua profissão é o que se denomina estabelecimento comercial. É o 
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negócio, a casa do comércio, realidade concreta que todo mundo conhece, 

que sempre existiu, mas cuja noção jurídica só modernamente passou a ser 

objeto de cogitação e de especulação dos juristas. Estabelecimento 

comercial não é apenas a casa, o local, o cômodo, no qual o comerciante 

exerce sua atividade. 

Mas é o conjunto, o “complexo das várias forças econômicas e dos 

meios de trabalho que o comerciante consagra ao exercício do comercio, 

impondo-lhes uma unidade formal, em relação com a unidade do fim”, 

para o qual ele as reuniu e organizou. Este conjunto constitui, como lembra 

Carvalho de Mendonça, o organismo econômico aparelhado para o 

exercício do comércio. É o instrumento, a máquina de trabalho do 

comerciante. (BORGES, 1968, p. 182). 

Toda pessoa (física ou jurídica) que pratica determinada atividade 

profissional necessita, direta ou indiretamente, de um conjunto de bens 

constituintes, em ultima análise, de suas “ferramentas de trabalho”. 

Assim, o é também quando tratamos dos empresários, sujeitos de 

direito praticantes de atividade voltada para a produção e/ou circulação de 

bens ou serviços com intuito lucrativo. Todo empresário (sujeito de direito) 

necessita de um conjunto patrimonial a ser por ele utilizado no exercício de 

sua atividade profissional (empresa) [...] Estes três elementos (empresa - 

empresário - estabelecimento) estão intrínseca e necessariamente 

interligados. 

Não existe atividade (empresa) sem um sujeito de direito 

(empresário) que a pratique em seu próprio nome e se valha, para isso, de 

um conjunto de bens por ele organizado (estabelecimento). [...] Assim, é 

possível afirmar que todo empresário dispõe de um estabelecimento, o qual 

é por ele empregado no exercício de sua atividade profissional e cuja 

importância econômica varia enormemente conforme a amplitude de 

empresa exercida. (PIMENTA, 2004b, p. 99). 

Considerando-se que a empresa é justamente a atividade exercida 

pelo empresário, esta fica patrimonialmente evidenciada pelo 
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estabelecimento, o qual representa a junção dos bens necessários ao 

exercício da atividade econômica.  

O estabelecimento também é chamado de Fundo de comércio pelos 

franceses e azienda pelos Italianos. (BORGES, 1968).165 Para Marcelo 

Marco Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeirom, se a empresa é a 

atividade exercida pelo empresário, a sua representação patrimonial é 

denominada estabelecimento, que é a reunião de todos os bens necessários 

para a realização da atividade empresarial, também chamada de fundo de 

comércio, sob a influência dos franceses, ou azienda para os Italianos. 

Estes bens, que em seu conjunto acabam ganhando um sobre valor, na 

medida em que a reunião deles acaba por produzir a riqueza explorada pelo 

empresário, podem ser materiais ou imateriais. (BERTOLDI; RIBEIRO 

2006, p. 54). 

Mostra-se coerente tecer algumas considerações acerca da natureza 

jurídica do estabelecimento, afinal, para alguns respeitáveis autores, nos 

termos do atual Código Civil, tratar-se-ia de uma universalidade de fato e, 

para outros, de uma universalidade de direito. A natureza jurídica do 

estabelecimento empresarial sempre foi um tema extremamente 

controverso e essa controvérsia não é apenas brasileira. Sobre isso registra-

se: “Numerosas são as teorias sobre a natureza jurídica do 

estabelecimento” (BARRETO FILHO, 1988, p. 78).  

Não se revela economicamente interessante a insegurança jurídica 

ao se tratar do estabelecimento, eis que esta dificulta as transações, 

apresenta-se contrária ao princípio da preservação da empresa e enseja 

julgados divergentes. Torna-se ineficiente, pois aumenta o custo de 

transação para se tratar do tema. Nesse sentido, para aclarar o assunto, 

 
165 “No direito romano as expressões negotium, mensa, merx, ou merx peculiaris, taberna, 

mercatura, negotiatio correspondiam ao nos estabelecimento, negócio ou casa comercial. 

No francês, fonds de commerce, Maison de commerce,  établissemente commercial; no 

italiano, azienda, fondo, fondaco; no espanhol, havienda, empresa; no anglo americano, 

goodwill, business, no holandês, Zaak, Handelaszaak; no alemão, Geschaft, 

Handelsgeschaft, Haus, Handlung, Unternehmen, etc. Por influência do francês, 

introduziu-se entre nós, como sinônimo de estabelecimento comercial, a expressão fundo 

de comércio.“ (BORGES, 1968. p . 183). 
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imprescindível se faz rememorar importantes concepções doutrinárias 

clássicas sobre a natureza do estabelecimento comercial, as quais podem 

ser divididas em teorias clássicas e modernas, dentre as quais se destacam 

as seguintes166.  

A primeira teoria clássica, chamada de teoria da personalidade 

jurídica do estabelecimento, considera o estabelecimento como sendo um 

sujeito de direito distinto e autônomo em relação ao comerciante, ou seja, 

trata-se do estabelecimento de uma pessoa jurídica independente que conta 

com patrimônio próprio, de maneira que as dívidas do estabelecimento não 

são suportadas pelo comerciante, mas tão-somente pelos elementos do 

próprio estabelecimento. 

Essa teoria não é aceita em nosso ordenamento jurídico, pois, 

segundo o artigo 44 do Código Civil, somente são consideradas pessoas 

jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as 

organizações religiosas e os partidos políticos, sem que se faça menção ao 

estabelecimento empresarial (BERTOLDI, 2006). 

Portanto, não há como conceber em nosso ordenamento o 

estabelecimento como sendo sujeito de direito, o que conduz à afirmação 

de que todas as teorias que em suas premissas tratam o estabelecimento 

como sujeito de direitos e deveres merecem ser afastadas. 

A segunda teoria é aquela que entende ser o estabelecimento um 

patrimônio autônomo, separado do patrimônio de seu titular. Originada na 

Alemanha, esta teoria concebe a existência de um patrimônio sem sujeito, 

destacado do patrimônio do comerciante. Por essa teoria, os bens do 

empresário somente responderiam pelas dívidas do estabelecimento de 

forma subsidiária. 

O doutrinador francês Valéry distingue no estabelecimento o que 

chama de maison de commerce e fonds de commerce. Aquele seria o 

 
166 Tais teorias são detalhadamente estudadas por Oscar Barreto Filho (1988) em sua 

clássica obra Teoria do Estabelecimento Comercial. Este balizado autor chegou à 

conclusão de tratar-se o estabelecimento de natureza de fato. Também Verçosa (2004) na 

obra Curso de direito comercial expõe com clareza similar tais teorias clássicas e 

modernas, para quem o estabelecimento também seria uma universalidade de fato.  
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conjunto de pessoas que se ocupam com a direção da atividade 

empresarial, enquanto este seria o conjunto de bens ou valores materiais ou 

imateriais que se traduzem no patrimônio do estabelecimento. Assim, 

aquele autor atribui ao estabelecimento à natureza de sujeito e de objeto de 

direito (BERTOLDI, 2006).  

Essa teoria também merece ser afastada, justamente por de certo 

modo conferir ao estabelecimento a condição de sujeito de direitos. Já a 

teoria do negócio jurídico menciona que o estabelecimento não seria 

sujeito nem objeto de direito, mas sim um negócio jurídico cujos sujeitos 

compreendem todos aqueles que mantêm relação jurídica com o 

estabelecimento, desde seu próprio titular e empregados até seus credores 

Crítica que se faz a essa teoria é o fato de confundir o 

estabelecimento com o aviamento, que é, isto sim, uma qualidade do 

estabelecimento (BERTOLDI, 2006). Dentre as doutrinas modernas 

estariam às teorias imaterialistas, atomistas e patrimonialistas 

(VERÇOSA, 2004). 

Na Alemanha surgiram as teorias imaterialistas. Estas consideram 

o estabelecimento um bem imaterial, sendo ele distinto dos elementos 

materiais que o constituem, tratando-se de uma criação do espírito humano 

em que cada elemento concorre para um fim comum, ou seja, a obtenção 

de lucros (BERTOLDI, 2006). 

Em outras palavras, seria possível, nessa concepção, visualizar um 

direito subjetivo sobre o estabelecimento, na qualidade de um bem 

imaterial, incorporado àquele, correspondente a uma criação do espírito no 

campo da produção (justamente, a organização harmoniosa e dinâmica dos 

bens componentes, efetuada pelo empresário). Na verdade, o 

estabelecimento é um conjunto orgânico de bens materiais e imateriais 

postos a serviço do empresário, pela sua vontade. 

Não há como agasalhar tais teorias no Direito Brasileiro. Tais 

doutrinas configuram uma confusão entre um bem (o estabelecimento) e o 

interesse protegido pelo legislador, como seja,  o reconhecimento   da 
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importância de se  manter íntegro aquele conjunto de bens materiais e/ou 

imateriais formadores do estabelecimento, porque, em sua reunião 

harmônica, eles representam maior valor - e, portanto, melhor garantia para 

os credores - do que se individualmente considerados. (VERÇOSA, 2004. 

p. 235). 

As teorias imaterialistas aduzem que o estabelecimento é um bem 

imaterial e abstrato resultante da organização dos elementos corpóreos. 

(BARRETO FILHO, 1998). Ocorre que esta teoria privilegia 

demasiadamente a organização, desmerecendo os bens de que depende. Por 

outro lado, sabe-se que a organização depende, diretamente, dos bens. E, 

considerando-se que o Código Civil se refere à expressão “complexo de 

bens”, as teorias imaterialistas merecem ser refutadas. De outro norte, 

estariam as teorias atomistas167, as quais relegam a existência do 

estabelecimento a uma unidade autônoma, pois se trataria de mera 

coordenação dos vários elementos de produção em torno de um objetivo 

comum.  (BERTOLDI, 2006). 

Ou seja, as teorias atomistas não admitiam a relevância jurídica da 

unidade econômica formada pelo estabelecimento.  Não há também como 

admitir que o estabelecimento seja um patrimônio à parte ou de afetação da 

sociedade empresária, posto que só a lei pode atribuir o “caráter de 

patrimônio separado”, coexistindo a par do patrimônio restante do 

comerciante. (BARRETO FILHO, 1998). 

Diz o texto do art. 1.143 do Novo Código Civil que “pode o 

estabelecimento ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, 

translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza” 

Trata-se, a nosso ver, de norma consagradora do entendimento doutrinário 
 

167 “Seus defensores principais são Scialoja, Barbero e Ghiron. Para eles, em resumo, o 

estabelecimento é formado por uma pluralidade de coisas, correspondendo a uma unidade 

econômica, mas não acontecendo tal no plano jurídico, pois a lei não o tomaria como um 

todo subordinado a tratamento unificado especial. Segundo tais autores, o fato de existir 

uma coordenação de vários elementos da produção dentro do estabelecimento não é fator 

juridicamente apto a fazer com que tais elementos percam sua identidade própria. Dessa 

forma, os negócios relativos ao estabelecimento devem ser feitos tomando-se cada 

elemento singular que o constitui, seja bem material ou imaterial.” (VERÇOSA, 2004. p. 

236).  
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de que o estabelecimento empresarial deve receber proteção jurídica e 

específica, paralela à consagrada pelo ordenamento a cada um dos bens 

imóveis ou imateriais que o componham. 

Assim, ao lado das normas que protegem o direito de propriedade e 

uso de bens móveis, imóveis e incorpóreos, o direito positivo brasileiro 

passa a proteger expressamente também a universalidade em que se 

constitui o estabelecimento, ao qual, além dos bens que individualmente o 

compõem, o empresário acresce um outro elemento, representado pela 

organização que é dada a estes bens para o exercício da empresa. 

(PIMENTA, 2004b, p. 99). 

Há ainda as teorias universalistas, as quais possuem duas correntes 

importantes: a que identifica o estabelecimento como universalidade de 

direito e a que o identifica como sendo universalidade de fato. 

Vislumbramos as teorias universalistas, cujos defensores entendem tratar-

se o estabelecimento de uma universalidade de fato ou de direito, na 

medida em que os seus vários elementos são reunidos mediante um 

objetivo econômico comum. 

A universalidade aqui é entendida como a destinação unitária de um 

conjunto de coisas ou bens com objetivos empresariais. Trata-se de 

universalidade do tipo de “direito” quando o complexo de coisas que 

constituem uma unidade se forma por determinação legal, como é o caso, 

por exemplo, da massa falida ou da herança. Universalidade de fato ocorre 

quando a reunião de bens se dá por vontade de seu titular, como é o caso da 

galeria de arte, do rebanho ou da biblioteca. (BERTOLDI; RIBEIRO, 

2006, p. 99).  

Sabe-se que o Código Civil atual assim definiu as duas 

universalidades: Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de 

bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação 

unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem 

ser objeto de relações jurídicas próprias. Art. 91. Constitui universalidade 

de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de 
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valor econômico. (BRASIL, 2002). 

Antes do novo Código Civil a doutrina especializada nacional 

identificava o estabelecimento como sendo uma universalidade de fato, 

pois a universalidade de direito só poderia ser criada por lei e, também, 

possuiria legitimidade processual. Acreditava-se que o estabelecimento não 

seria um conjunto de direitos, mas sim um conjunto de objetos de direito, 

organizado, modificado e extinto por livre vontade do empresário.168  

Mas, o novo Código Civil Brasileiro regulamentou expressamente o 

estabelecimento ao tratar de sua alienação, cessão de créditos e 

responsabilidade solidária pelos débitos devidamente contabilizados, o que 

conduziu vários doutrinadores a crer que o estabelecimento seria uma 

universalidade de direitos, ou seja, um complexo de relações jurídicas.169  

Conforme Marcelo Marco Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro, 

com a edição do atual Código Civil, que em seu art. 1.142 traz a definição 

de estabelecimento - Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 

organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária.”-, consagrado está o entendimento doutrinário dominante, no 

sentido de que o estabelecimento é uma universalidade de bens que passa a 

ser uma universalidade de direito e não universalidade de fato, como 

anteriormente se apresentava. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2006. p. 99). 

Já na abordagem de Moema Augusta Soares de Castro, a partir do 

Código Civil de 2002, o estabelecimento passou a ser regulado, eis que 

 
168 Em brilhante estudo específico sobre a natureza jurídica do estabelecimento: “Antes do 

Código de 2002, a melhor doutrina comercialista nacional identificava o estabelecimento 

como universalidade de fato. Nesse sentido, haviam se manifestado autores do escol de 

José Xavier Carvalho de Mendonça (1955, p. 19), Waldemar Martins Ferreira (1956, p. 

28), João Eunápio Borges (1976, p. 208), Oscar Barreto Filho (1988, p. 108), Waldírio 

Bulgarelli (1993. p.52), Euler da Cunha Peixoto (1993, p.119), José Maria Rocha Filho 

(1993, p. 224), Dylson Doria (1998, p.132), Fran Martins (1998, p. 428), Paula Castello 

Miguel (2000, p.28), Vera Helena de Mello Franco (2001. p. 123) e Rubens Requião 

(2003, p. 271), por exemplo.” (OLIVEIRA, 2008. p. 51). 
169 Ao par disso, Sérgio Campinho (2003, p. 305), Lucas Rocha Furtado (2005, p. 972), 

Arnoldo Wald (2005, p. 735), Paulo Sérgio Restiffe (2006, p.42), Marcelo Andrade Feres 

(2007, p. 22), Waldo Fazzio Júnior (2008, p. 64), Ricardo Negrão (2008, p.101), Marlon 

Tomazette (2008, p.96), José Edwaldo Tavares Borba (2008, p.61) e Raquel Sztanj (2008, 

p. 787) continuam entendendo que se trata de uma universalidade de fato.  (OLIVEIRA, 

2008. p. 53). 
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autorizado pelo art. 1.143; é objeto unitário de direitos e de negócios 

jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua 

natureza. Assim nada mais coerente do que considerar a natureza jurídica 

do estabelecimento como universalidade de direito. (CASTRO, 2007. p. 

121). 

Já Fábio Tokars pontua que em aplicação do disposto no art. 1.146, 

que torna o estabelecimento um conjunto de relações jurídicas ao impor a 

responsabilidade ao adquirente quanto aos débitos vinculados ao fundo, 

tem-se que a nova definição legal de universalidade de direito se amolda ao 

conceito de estabelecimento. Assim, temos que deverá ser construída uma 

nova orientação doutrinária, conferindo ao fundo de empresa a natureza de 

universalidade de direito. (TOKARS, 2006. p. 28).  

Apesar de ser respeitoso e de verdadeiro escol o debate doutrinário 

no sentido de se o estabelecimento seria, em sua natureza, universalidade 

de fato ou de direito, entende-se que é relevante (para o fim específico a 

que se presta este artigo), apenas, compreender que o estabelecimento está 

entrelaçado ao empresário, sendo ele, portanto, objeto de direito. 

Assim, o estabelecimento não pode contrair, sozinho, por si, 

obrigações ou deveres jurídicos, justamente por não ser pessoa jurídica de 

direito privado e não estar expresso no art. 44 do Código Civil de 2002.  

Assim, corrobora-se o entendimento de Eduardo Goulart Pimenta, 

para quem vinculado que está à noção de empresa/empresário, a figura do 

estabelecimento não deve (ao menos tecnicamente) ser nominalmente 

limitada apenas à tradicional figura do comerciante, que, como sujeito de 

direito praticante da atividade de intermediação de bens móveis, é apenas 

uma dentre outras espécies de empresários. 

Discutir a natureza jurídica deste complexo patrimonial é algo a que 

a doutrina a muito se dedica. Várias são as teorias desenvolvidas na busca 

pelo saneamento das dúvidas que sempre povoam o assunto. 

Pensamos que o debate não carece, hoje, do espaço que já lhe 

dedicaram, superadas que estão quase todas as teses elaboradas. O que 
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importa, do ponto de vista prático, é ter sempre em mente que o 

estabelecimento vincula-se, nos termos explicitados, aos conceitos de 

empresa e empresário e que, por conseqüência, constitui-se em objeto de 

direito, ou seja: é desprovido de capacidade jurídica para contrair direitos 

ou obrigações. (PIMENTA, 2004b, p. 99). 

Perpassa-se ao tocante à anterior previsão legal acerca do 

estabelecimento. De fato não se verificou relevante preocupação do 

legislador pátrio em regular o estabelecimento empresarial antes da entrada 

em vigor do código civil de 2002.170 Não significa dizer, entretanto, que os 

regramentos anteriores não tratassem em nada da questão. 

É bem verdade que o Decreto n.º 24.150, de 20.04.1934 (BRASIL, 

1934) é apontado por alguns doutrinadores como sendo a primeira 

legislação a prever sobre o estabelecimento, eis que prescrevia condições e 

procedimentos para renovação dos contratos de aluguel de imóveis 

industriais e comerciais, de modo a assegurar ao detentor do 

estabelecimento direito a invocar a renovação, semelhante à renovação 

compulsória atualmente vigente na lei 8.245/91 (BRASIL, 1991), em seu 

artigo 51.171  

Preocupava-se em assegurar a permanência, no mesmo local, da 

figura representada pelo agente econômico. Já o Decreto n.º 7.661/45 

(BRASIL, 1945), conhecido como Lei de Falência, trata, superficialmente, 

do estabelecimento, em seu artigo 52172, na pretensão de proteger os 

 
170 “Antes da edição do atual Código Civil, nosso direito positivo não apresentava uma 

definição do estabelecimento empresarial e muito menos adotava uma regulamentação 

orgânica sobre a matéria. Esse fato acabava por dificultar em muito a exata identificação 

de sua qualificação jurídica.” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2006. p. 97). 
171 Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a 

renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do 

contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco 

anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo 

e ininterrupto de três anos. (BRASIL, 1991). 
172   Art. 52. Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o contratante 

conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção deste (sic) fraudar 

credores: [...] VIII - a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, 

feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse (sic) 

tempo existentes, não tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, 
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credores do titular do estabelecimento, os quais detêm no próprio 

estabelecimento do devedor a principal garantia de receber seus créditos. 

Relembre-se também que o revogado Decreto Lei nº 1.005/69 continha 

previsões acerca do título do estabelecimento. Conforme salienta Eduardo 

Goulart Pimenta, 

Nota-se, deste modo, que o direito brasileiro regulava o instituto do 

estabelecimento comercial de forma pontual e desarticulada, se limitando a 

trazer regras sobre alguns de seus elementos (como no caso da proteção ao 

“ponto comercial” em imóveis locados e ao título do estabelecimento) ou 

no intuito de proteger o interesse dos credores, regras estas dispostas em 

repositórios normativos elaborados para a disciplina de outras matérias, 

como a falência, a locação de imóveis urbanos e a propriedade industrial. 

É somente com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 que, 

pela primeira vez em nosso ordenamento, teremos regramento sistemático 

e específico sobre este relevante instituto. (PIMENTA, 2004b, p. 97). 

Em relação ao conjunto patrimonial de que todo empresário 

necessita para o exercício de sua atividade profissional e econômica, o 

artigo 1.142 do Código Civil de 2002 confere o nome de estabelecimento. 

“Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 

organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária”. (BRASIL, 2002). 

Não raras vezes, conforme já mencionado pela tradicional doutrina 

de Borges (1968), tal conjunto patrimonial é também denominado de 

“fundo de comércio”. Adota-se aqui o entendimento de que o termo 

“estabelecimento” e “fundo de comércio” seriam expressões sinônimas que 

representam o complexo universal de bens previsto no artigo 1.142 do 

Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002). 

No entanto, tais expressões não significam o mesmo que “fundo de 

negócio”, pois este representa os resíduos do estabelecimento que está sob 

 
salvo se, dentro de trinta dias, nenhuma oposição fizeram os credores à venda ou 

transferência que lhes foi notificada; essa notificação será feita judicialmente ou pelo 

oficial do registro de títulos e documentos. (BRASIL, 1945). 
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procedimento de liquidação. João Eunápio Borges Borges já salientava tal 

distinção terminológica ao aduzir que  é inconveniente que confusão 

natural a que se presta devido ao significado corrente da expressão fundo 

de negócio. Fundo de negócio corresponde ao que na França se denomina 

fonds de boutique, é o que resta de um estabelecimento comercial em 

liquidação. 

As instalações velhas, a mercadoria não vendida, o saldo, o resíduo, 

os restos mortais do negócio, na expressão feliz de Valdemar Ferreira, é 

isso que se chama fundo de negócio. Ao contrário  do fundo de comércio, 

que em sentido técnico jurídico é precisamente o estabelecimento, o 

organismo vivo, em plena atividade e funcionamento. 

Não se confunda, pois, uma coisa com a outra: fundo de comércio, 

igual ao fonds de commerce francês, é o estabelecimento comercial, 

composto de todos os seus elementos; fundo de negócio, correspondente ao 

fonds de boutique, são os restos mortais do estabelecimento em liquidação. 

(BORGES, 1968. p  182). 

De acordo com Eduardo Goulart Pimenta: O conjunto patrimonial 

ora referido costuma também ser denominado, entre os estudiosos, de 

“fundo de comércio”. Estabelecimento comercial e fundo de comércio são 

expressões sinônimas e designam ambas, a universalidade conceituada pelo 

art. 1.142 do novo Código Civil. Porém, se entre as expressões acima há 

equivalência, o mesmo não se pode dizer delas em relação ao termo fundo 

de negócio. (PIMENTA, 2004b, p. 98). 

Para José Maria Filho Rocha: estabelecimento em plena atividade; é 

o organismo vivo, em funcionamento”. Já o fundo de negócio “é o que 

resta, o que sobra de um estabelecimento comercial ou fundo de comércio 

em liquidação; são os restos mortais de um negócio; é o alcaide, na 

linguagem popular. (ROCHA, 1994, p. 222). 

Para Euler da Cunha Peixoto: em termos didáticos, entendemos que 

a expressão estabelecimento comercial leva o aluno a ter uma idéia errada 

dessa figura, confundindo-a com a sua base física, ou seja, o imóvel onde 
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se encontra instalado. Daí, preferimos o termo fundo de comércio, mesmo 

porque a expressão fundo de negócio, apesa de sua importância, é de 

pouquíssima utilização (PEIXOTO, 1993. p. 114).  

Mas, diante da adoção pelo Código Civil de 2002 da teoria da 

empresa, em contrapartida à teoria dos atos de comércio, substituindo-se a 

figura do comerciante pela do empresário, mostra-se adequada a adoção da 

terminologia “estabelecimento empresarial”, ao invés de “estabelecimento 

comercial”. 

Menciona o artigo 1.143 do atual Código Civil (BRASIL, 2002)173 

que o estabelecimento pode ser objeto único de direitos. Trata-se da 

necessidade que possui o estabelecimento empresarial de merecer uma 

proteção jurídica especial, diferente da proporcionada individualmente aos 

bens que o compõem. Ou seja, além da proteção individualizada dos bens 

materiais ou imateriais que compõem o estabelecimento, deve ser dada 

proteção à organização destes mesmos bens quando do exercício da 

atividade econômica. 

Afinal, após a efetiva organização dos bens do estabelecimento, 

proporciona-se um sobre valor a estes mesmos bens, justamente por 

estarem reunidos de forma organizada. Basta refletir que, caso os bens que 

integram o estabelecimento sejam vendidos separadamente, de forma 

individualizada, sê-lo-ão por um preço total menor do que se esses mesmos 

bens estivessem sendo negociados, conjuntamente, ao mesmo tempo, em 

função do exercício da empresa. 

Em outras palavras, o valor econômico do estabelecimento é maior 

do que a mera soma do valor de seus bens individualmente. Isso, pois foi 

empregada criatividade, dedicação e labor tal conjunto de bens.   

Para Fábio Ulhoa Coelho, ao organizar o estabelecimento, o 

empresário agrega aos bens reunidos um sobre valor. [...] Isto é, enquanto 

estes bens permanecem articulados em função da empresa o conjunto 

 
173 Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios 

jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.  
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alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles 

em separado. [...] Isto porque, ao comprar o estabelecimento já organizado, 

o empresário paga não apenas os bens nele integrados, mas também a 

organização, um “serviço” que o mercado valoriza. 

As perspectivas de lucratividade da empresa abrigada no 

estabelecimento compõem, por outro lado, importante elemento de sua 

avaliação, ou seja, é algo por que também se paga. (COELHO, 2008, p. 

98). Os elementos constitutivos do estabelecimento sejam eles móveis, 

imóveis ou imateriais, podem ser alienados em conjunto, quando então se 

forma a figura jurídica do “trespasse” ou “transpasse”. 

Ocorre então a alienação do estabelecimento, mediante troca na 

titularidade do conjunto patrimonial por ele representado. A esse respeito 

Eduardo Goulart Pimenta pontua: Esta figura negocial é bastante peculiar 

na medida em que envolve não apenas os interesses dos contratantes, mas 

também o de terceiros, principalmente os credores do alienante, que têm no 

estabelecimento deste um importante - e em boa parte das vezes único – 

elemento de garantia de recebimento de seus créditos. 

Alienação do estabelecimento empresarial significa a troca na 

titularidade do conjunto patrimonial por ele representado. O sujeito de 

direito (empresário individual ou sociedade empresária) titular do 

estabelecimento o transfere (gratuita ou onerosamente) a outro sujeito de 

direito, seja ele uma pessoa física ou sociedade. (PIMENTA, 2004b, p. 

102). 

As formalidades, requisitos, condições e conseqüências legais 

atinentes à validade e eficácia do trespasse estão dispostas nos artigos 

1.144 a 1.149 do atual Código Civil. (BRASIL, 2002).174 

Em uma perspectiva eminentemente econômica, ainda que se reflita 

sobre a utilidade dos bens do estabelecimento, convém lembrar que, de 

acordo com a disciplina legal vigente, nos termos do art. 1.146 do Código 

 
174 Não serão abordadas as peculiaridades legais acerca da alienação do estabelecimento 

por não serem estas o cerne deste trabalho. 
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Civil (BRASIL, 2002), o Trespassário assume certas responsabilidades em 

relação a dividas civis. 

Ou seja, as dívidas da sociedade transferem-se concomitantemente 

ao estabelecimento, salvo se forem quitadas pelo alienante. É possível 

alargar-se o conceito de estabelecimento empresarial para evidenciar todo 

o patrimônio da empresa mediante uma perspectiva de utilidade 

econômica. 

Tanto é verdade esse contexto econômico que, nas hipóteses de 

alienação, arrendamento ou usufruto do estabelecimento, o preço é cobrado 

não em relação ao valor individual dos bens que integram o 

estabelecimento, mas sim, em relação à expectativa de lucros futuros que o 

complexo de bens pode proporcionar. A realidade econômica evidencia o 

vínculo entre estabelecimento e a figura do empresário (sujeito de direito).  

Por exemplo, relembremos que a celebração pelo empresário de 

negócios jurídicos que tenham como objeto a alienação, arrendamento ou 

usufruto do estabelecimento, somente possuirá eficácia perante terceiros 

após a devida averbação do contrato na inscrição do próprio empresário no 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 175 No mesmo 

sentido, somente possuirá eficácia a alienação do estabelecimento se as 

dívidas estiverem quitadas pelo empresário (sujeito de direito), ou se 

houver concordância dos credores.176  

Relembre-se também que o alienante do estabelecimento responde 

de forma solidária com o adquirente, pelo prazo de um ano, relativamente 

aos débitos anteriores à alienação, contraídos pelo empresário. Nota-se, 

portanto, serem próximos o estabelecimento e a figura do empresário, este 

sempre influenciado por sua escolha racional, no intuito de maximizar seu 

 
175 Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do 

estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da 

inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, e de publicado na imprensa oficial. (BRASIL, 2002). 
176 Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a 

eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou 

do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua 

notificação. (BRASIL, 2002). 
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bem estar, seus interesses e riquezas. Verifica-se que se equiparam os 

negócios jurídicos sobre o estabelecimento em relação a outros negócios 

que envolvem a própria sociedade empresária e atividade econômica.  

Logo, reduzir a figura do estabelecimento apenas como consta no 

texto literal da lei, sendo então um “complexo de bens”, significa abordar 

apenas uma face da realidade econômica e empresarial, estando 

incompatível com o caráter instrumental 177 que lhe é peculiar. Mostra-se 

coerente analisarmos os elementos do estabelecimento empresarial 

mediante sua utilidade econômica e instrumental. 

Sabe-se que o estabelecimento empresarial é composto por bens 

corpóreos e incorpóreos. Segundo João Eunápio Borges: Coisas corpóreas 

são as instalações, as mercadorias, vitrinas, mostruários, máquinas, móveis, 

utensilhos, livros de contabilidade e material de escritório, o dinheiro, 

existente em caixa ou em depósitos bancários, o imóvel, se pertencente ao 

proprietário do estabelecimento, etc. [...] Coisas incorpóreas ou direitos 

são, entre outros, os créditos ou dívidas ativas, o direito de exclusividade 

para o uso do título ou nome do estabelecimento e respectiva insígnia, 

marcas de indústria e de comércio, patentes de invenção, de modelos de 

utilidade, de modelos industriais, etc. (BORGES, 1968. p . 185).  

Entretanto, entende-se neste artigo que o estudo do estabelecimento 

implica uma reflexão muito maior do que simplesmente afirmar ser ele 

composto pelo complexo de bens corpóreos e incorpóreos utilizados no 

exercício da atividade econômica. Para Celso Barbi Filho, há distinção 

técnica e terminológica entre os termos “bens incorpóreos” e “bens 

intangíveis”.  

Para o saudoso Doutrinador é preciso distinguir-se os bens 

imateriais, ou incorpóreos,  daqueles chamados intangíveis. Os primeiros 

são os itens do patrimônio que não têm representação física material. È o 

caso das marcas e patentes, softwares, concessões, titulo do 

 
177 “O estabelecimento não tem senão função instrumental, embora necessária e constante, 

em relação à empresa, e conceitualmente se lhe contrapõe como o meio se contrapõe ao 

fim.” (BARRETO FILHO, 1988, p . 121). 
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estabelecimento, direito à renovação locatícia, etc. Tratam-se de elementos 

que, embora sem corporificação  física, admitem, ao menos em tese, 

avaliação e alienação individualizadas, sem prejuízo da continuação da 

empresa. 

Já os intangíveis são os valores que decorrem do efetivo uso 

conjunto do patrimônio empresarial para a atividade produtiva, ensejando 

uma mais-valia na expressão financeira do acervo social. [...] bens 

intangíveis não se confundem com incorpóreos. Estes são elementos 

imateriais do patrimônio social que admitem avaliação e alienação 

individualizadas, como acima citadas (marcas, patentes, softwares, sinais 

de propaganda, etc.)  

Já os intangíveis são valores que resultam do uso conjunto de 

determinados bens, corpóreos e incorpóreos, no funcionamento da empresa 

e que, portanto, só existem nessa situação. A doutrina tradicional não 

reconhece essa distinção. (BARBI FILHO, 2004, p. 487- 489). 

Salienta Eduardo Goulart Pimenta que o Código Civil opta, 

acertadamente, por uma vez mais trazer solução específica para tema até 

então duvidoso. De acordo com o novo diploma os débitos contraídos pelo 

empresário se transferem ao adquirente de seu estabelecimento, em caso de 

trespasse. Tal transferência somente vale em relação aos débitos contraídos 

anteriormente à alienação do estabelecimento e desde que regularmente 

contabilizados pelo alienante que, caso contrário, restará obrigado a saldá-

los. (PIMENTA, 2004b, p. 113).  

Compõe o estabelecimento o passivo, os bens corpóreos, sejam eles 

móveis ou imóveis, bem como os bens incorpóreos. Assim, o conceito de 

estabelecimento merece abranger não somente os bens que se encontram à 

disposição imediata e atual do empresário para o exercício de sua 

atividade, mas também o passivo, por afetarem a expectativa de resultado 

futuro e o próprio valor econômico da atividade. São bens corpóreos os 

equipamentos, as máquinas, a sede administrativa, o estoque, automóveis, 

ou seja, todo bem fisicamente palpável que seja utilizado no exercício da 
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atividade econômica. 

Mesmo os bens materiais que não sejam diretamente relacionados 

aos procedimentos de produção, circulação ou distribuição de serviços ou 

produtos integram o estabelecimento empresarial, tal como, por exemplo, 

determinado imóvel que se encontra momentaneamente ocioso. Afinal, este 

também representa uma disponibilidade de patrimônio, com repercussão 

econômica, a qual pode ser revertida em pecúnia ou inserida diretamente 

em prol da atividade econômica. 

De outro norte, os bens que não se revelam de titularidade do 

empresário não se mostram, tecnicamente, integrantes do estabelecimento. 

É o caso, por exemplo, de um imóvel alugado, no qual se exerce a 

atividade negocial. Porém, o direito de uso deste imóvel alugado, este sim, 

compõe o estabelecimento, sobretudo tratando-se de ponto comercial. 178  

Assim, na hipótese de o empresário não ser o proprietário do bem 

material, comporá o estabelecimento, como dito, não o bem considerado 

em si mesmo, mas sim o direito ao seu uso, gozo e fruição. 

Consequentemente, percebe-se que o direito de uso do bem ingressa no 

patrimônio pelo seu caráter instrumental em prol da atividade econômica.   

Nesse sentido, quando o empresário se mostra proprietário dos bens 

materiais que integram o estabelecimento, desenham-se dois referenciais 

de valor para esse mesmo bem. O primeiro referencial de valor é 

eminentemente estático, adstrito à sua própria condição de coisa, em 

determinado momento específico, podendo ser representado pelo capital 

social (caso tenha sido integralizado) ou pelo patrimônio líquido. 

Já o segundo referencial mostra-se dinâmico, relativo à utilidade e 

instrumentalidade proporcionada em prol do exercício contínuo e futuro da 

atividade econômica, verificável pelo plus atribuído ao complexo de bens 

que compõem o estabelecimento empresarial, chamado de “aviamento.” 

 
178 A proteção ao ponto comercial é garantida pelo artigo 51 da lei 8.245/91 (BRASIL, 

1991), chamada Lei de Locações, pela qual se faculta aos locatários de imóveis utilizados 

para o exercício da atividade econômica, bem como determinados sucessores, o direito à 

obrigatória renovação do contrato de locação, desde que estejam preenchidas 

determinadas condições. Nesses casos, proporciona-se a “proteção ao ponto”. 
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Significa dizer que duas Sociedades Limitadas, distintas, que exerçam a 

mesma atividade econômica (Ex. Sorveteria, padaria, etc.) proprietárias de 

bens materiais iguais (ex: veículos de mesmo estado de conservação, ano e 

modelo) os arrolará com valores muito próximos, ou quase idênticos, seja 

no capital social ou no patrimônio líquido. 

Nada obstante, quanto a este exemplo, caso estejamos diante, de um 

lado, de uma sociedade cujo objeto social seja realização, no próprio 

estabelecimento, de costuras em roupas e, de outro lado, revendedora de 

veículos, certo é que o mesmo veículo possuirá importância econômica, 

útil e instrumental, mais acentuada para a segunda sociedade. 

Afinal, nesta, sua utilidade e instrumentalidade em prol da atividade 

econômica é sobejamente maior, eis que será destinado diretamente para a 

atividade fim, proporcionando maior capacidade e perspectiva de obtenção 

de lucros futuros. Vê-se que os bens individuais que integram o 

estabelecimento merecem ser considerados pela importância e utilidade 

que assumem à destinação econômica pretendida. 

Essa consideração é salutar no que tange aos bens incorpóreos do 

estabelecimento, tais como os sinais distintivos (título do estabelecimento, 

marcas, etc.); os privilégios de invenção (patentes de modelos de utilidade 

e invenção, direitos do autor, etc.); o Know-how, bases de dados, segredos 

do negócio, contatos comerciais, o ponto, as autorizações administrativas 

de funcionamento, autorizações administrativas para comercialização de 

produtos, reputação, credibilidade, confiabilidade, etc. 

Percebe-se que, caso a atividade econômica não esteja mais sendo 

exercida, extingue-se o estabelecimento, bem como sua expectativa de 

lucros futuros. Nesse caso, os bens incorpóreos não possuem mais valor 

para o empresário. 

Ou seja, se a atividade não mais possui capacidade ou expectativa 

de obter lucros adequados, não se mostra coerente atribuir valor econômico 

aos bens incorpóreos.179  

 
179 Se non vi è empresa, non vi è azienda in senso técnico e non si applicano i particolari, 
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De acordo com Giuseppe Ferri “Se não há empresa, não há 

estabelecimento no sentido técnico e não se aplicam os princípios 

particulares que lhe são postos” (FERRI, 1972, p . 189, tradução nossa).  

Ao contrário do que se dá com os bens corpóreos, nenhum bem 

incorpóreo apresenta valor absoluto o qual não possa ser questionado. Por 

exemplo, uma marca, cuja valoração econômica dependerá, 

essencialmente, de quem a possui e qual o prestígio de terceiros por ela.   

Assim como a marca, em relação às patentes de invenção ou 

modelo de utilidade, caso o empresário não esteja suficientemente 

convencido de que seus respectivos direitos serão transformados em 

produto comercialmente viável, que gerará lucro, não fará o desejável 

investimento. 

Desse modo, é coerente se afirmar que o conteúdo econômico dos 

bens incorpóreos mostra-se decorrente da perspectiva de rentabilidade 

futura que a sua exploração econômica ensejaria ao estabelecimento 

empresarial e à sua atividade organizada, acarretando, conseqüentemente, o 

lucro. Ou seja, se a empresa não possui capacidade de produzir 

rendimentos econômicos adequados, não faz sentido atribuir valor aos bens 

incorpóreos. 

Também, sabe-se que no contexto da atividade empresarial há 

competição.  Abre-se, dessa forma, espaço para que os bens incorpóreos 

assumam caráter fundamental e estratégico 180, pois a concorrência 

 
princípi che per essa sono posti [...]. 
180 Perez e Famá, em pesquisa específica sobre a relação entre os bens intangíveis e sua 

atuação estratégica, expõem que “o processo de globalização das economias e os avanços 

da tecnologia da informação estão acirrando a competição entre as empresas, forçando-as, 

cada vez mais, a diferenciarem-se de seus concorrentes. Ativos intangíveis como marcas, 

patentes, capital intelectual ou direitos autorais, por exemplo, são ativos singulares, 

geralmente oriundos de inovação e conhecimento, cujas características únicas poderiam 

permitir uma diferenciação entre as empresas e a obtenção de vantagens competitivas 

muito difíceis de serem eliminadas. Pesquisas demonstram que as empresas estão 

utilizando combinações estratégicas e inovadoras de ativos tangíveis e ativos intangíveis, e 

que a geração de riqueza nas empresas está cada vez mais relacionada aos ativos 

intangíveis. [...] A mudança de ênfase do ativo tangível para o intangível tem sido 

marcante nas últimas duas décadas. Até a década de 80, a grande preocupação no mundo 

dos negócios era como avaliar os ativos tangíveis das empresas. No entanto, embora o 

estudo dos ativos intangíveis não seja novo, observa-se que existe um interesse crescente, 
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comercial não se restringe tão somente à estipulação do preço das 

mercadorias físicas ou serviços. 

O grau da capacidade em se diferenciar dos concorrentes, fidelizar a 

clientela, englobar novos mercados, dentre outros, constituem fatores 

fundamentais nesse jogo, ao passo que, a utilização da comunicação e 

informação, é fundamental para o sucesso na atividade econômica. 

Somente neste contexto, possibilita-se perspectiva lucrativa futura. O que 

se busca, neste momento, é propor que os bens corpóreos possuem, além 

de seu uso, valor de troca referente à sua própria existência material.  Por 

outro lado, os bens incorpóreos só possuem razão econômica estando em 

decorrência dos resultados futuros que se produzirão, não sendo relevantes 

seus atributos, senão naquilo que também contribuam para o exercício da 

atividade econômica, em seu fim. 

Assim, os bens incorpóreos não possuem representação exata de 

valor econômico, senão ao considerarmos a atividade fim em exercício. Tal 

valor depende, diretamente, de quanto o empresário, de forma razoável, 

almeja lucrar. Alguns fatos confirmam a assertiva acima, no sentido de 

que, quando os bens incorpóreos não se mostram úteis economicamente à 

atividade, esvazia-se seu valor.  

Relembre-se, por exemplo, que os registros de uma marca podem 

caducar devido à falta de seu uso, nos termos da lei de propriedade 

 
tanto nas comunidades acadêmicas, quanto no ambiente empresarial. De acordo com Lev 

citado por Perez e Famá (2006), a recente onda de interesse sobre os ativos intangíveis 

está relacionada à combinação de duas forças econômicas: a intensificação da competição 

entre as empresas e o desenvolvimento da tecnologia da informação. Desta forma, o 

inevitável processo de globalização das economias e as facilidades criadas pelo comércio 

eletrônico acirraram a competição entre as empresas, estreitando margens, exigindo 

qualidade e forçando as empresas a diferenciarem-se de seus concorrentes. Neste 

contexto, os ativos tangíveis estariam rapidamente tornando-se commodities, propiciando 

aos seus investidores apenas retornos sobre investimentos normais. Retornos anormais, 

posições competitivas dominantes e até a conquista de monopólios temporários estariam 

sendo obtidos por ativos de natureza intelectual. Inúmeros autores como Lev (2001), 

Flamholtz (1985), Stewart (1999), Sveiby (1997), Boulton et. al. (2001), Kaplan & Norton 

(1997) e Nonaka & Takeuchi (1997) também têm afirmado que a geração de riqueza nas 

empresas está cada vez mais relacionada aos ativos intangíveis ou ativos intelectuais.” 

(PEREZ; FAMÁ, 2006, p. 69). 
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industrial (9.279, de 14 de maio de 1996) (BRASIL, 1996).181.  Ademais, 

dependendo do grau de conhecimento e popularidade de uma marca, esta 

pode vir a se tornar tão conhecida que acabe por ensejar, em contrapartida, 

uma diminuição da capacidade de se distinguir o serviço ou produto 

específico (atividade fim específica), ao qual estava vinculada, tornado-se 

o “gênero de similares”. 

Segundo Amanda Fonseca De Siervi, a marca pode sim vir a 

agregar um próprio valor ao produto que está sendo comercializado, sendo 

que a busca dos consumidores deixa de ser pela mercadoria 

especificamente, passando a ser pelo que a marca daquele empresário 

representa no setor. Sobre o assunto, afirma-se que: [...] a marca, 

adicionalmente ao exercício da função distintiva, é capaz de agregar valor 

ao produto ou serviço que assinala, transformando-se num sinal ainda mais 

valioso para o seu titular. 

Diz-se que a marca, nessas hipóteses, possui relevante poder 

atrativo, consubstanciado no alto grau de notoriedade que desfruta frente 

ao público consumidor, ou até mesmo, no mercado em geral. (DE SIERVI, 

2006, p. 31). Há, nesse caso, desvirtuação da finalidade econômica e, 

conseqüentemente, perda da instrumentalidade da marca, mediante 

desvalorização do bem incorpóreo. Trata-se, neste último caso, do 

fenômeno econômico da “degeneração”, o qual ocorrera quanto às notórias 

marcas Xerox, Gilette, Pirex, etc.182. 

Nesse mesmo sentido, até mesmo o ponto comercial passa a ter 

desvalorização se não houver, ou for diminuída, a rentabilidade econômica 

originalmente presumida. Não à toa, a renovação compulsória do contrato 

de locação empresarial, para a proteção do ponto, requer, antes, a 

 
181 Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo 

interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso 

da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido 

por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada 

com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como 

constante do certificado de registro. (BRASIL, 1996) 
182 Sobre o processo de degeneração das marcas devido ao seu desvirtuamento econômico 

originário, vide: Pinto (2009).  
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manutenção da atividade econômica, ininterruptamente, por, no mínimo, 

três anos, relativamente ao mesmo imóvel objeto do contrato.183 Nota-se, 

assim, que o bem incorpóreo está diretamente relacionado à sua 

perspectiva de rentabilidade econômica. 

Logo, o bem incorpóreo é capaz de produzir benefícios futuros. Os 

bens incorpóreos apenas possuem relevância no contexto da empresa em 

pleno exercício, sendo relacionados a quanto o seu titular almeja lucrar ao 

longo do tempo. A empresa não é uma mera coleção estática de bens, mas, 

sim, formada por um complexo cujo objetivo é produzir lucros futuros. 

Tal como se nota, há estreita relação entre o valor dos bens 

incorpóreos e a sua perspectiva de proporcionar resultados econômicos 

futuros, pois estes derivam da própria essência daqueles.   

 

3 - NOTAS FINAIS CONCLUSIVAS. 

Mostra-se coerente analisarmos os elementos do estabelecimento 

empresarial mediante sua utilidade econômica e instrumental. Pretendeu-se 

demonstrar de forma construtiva neste artigo o instituto jurídico do 

estabelecimento, abordando-se divergências sobre sua nomenclatura, 

natureza jurídica, contornando-se sua previsão legal anterior a atual e, 

principalmente, analisando-o mediante uma perspectiva econômica. 

Permite-se afirmar que os bens individuais que integram o estabelecimento 

merecem ser considerados pela importância e utilidade que assumem à 

destinação econômica pretendida. 

Buscou-se refletir que os bens corpóreos possuem, além de seu uso, 

valor de troca referente à sua própria existência material e, que, por outro 

lado, os bens incorpóreos só possuem razão econômica estando em 

decorrência dos resultados futuros que se produzirão, não sendo relevantes 

 
183 Lei 8.245/91: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá 

direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o 

contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo 

mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos 

seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo 

prazo mínimo e ininterrupto de três anos. (BRASIL, 1945). 
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seus atributos, a não ser naquilo que também contribuam para o exercício 

da atividade econômica, em seu fim. Logo, os bens incorpóreos não 

possuem representação exata de valor econômico, caso não se considere a 

atividade fim em pleno exercício. Este valor depende, diretamente, de 

quanto o empresário, de forma razoável, pretende lucrar. Quando os bens 

incorpóreos não se mostram úteis economicamente à atividade, esvazia-se 

seu valor.  

Entende-se que a empresa não é uma mera coleção estática de bens, 

mas, sim, formada por um complexo cujo objetivo é produzir lucros 

futuros e que  reduzir a figura do estabelecimento apenas como consta no 

texto literal da lei, como se fosse então um “complexo de bens”, é 

averiguar apenas uma face da realidade econômica e empresarial, estando-a 

incompatível com o caráter instrumental que lhe é inerente.   

Não se almejou esgotar o tema, mas sim fazer uma análise 

construtiva e que ensejasse novas ponderações, técnicas, pelos estudiosos 

do tema. 
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CAPÍTULO X 

________________________________________________________________________ 

O PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO E O 
INQUÉRITO POLICIAL 

 

 
 

Álvaro Homero Huertas dos Santos184 

Ronan Afonso Pereira185 

 
 

RESUMO: A doutrina majoritária ensina que o Inquérito Policial é um 

procedimento administrativo pré-processual, dispensável, e que tem por 

finalidade juntar indícios de autoria e materialidade delitiva, com 

destinação ao Ministério Público, titular da ação penal, para o oferecimento 

da denúncia. Essa visão simplificada diminui a importância deste caderno 

investigativo na engrenagem da persecução penal, e não esclarece todas as 

funções a ele atribuídas pelo Direito Processual Penal e pela Constituição 

Federal. Este artigo tem como objetivo esclarecer, a relevância do Inquérito 

Policial na persecução penal, desmitificando o conceito de que o inquérito 

é mera peça informativa, demonstrando que é utilizado pelo Poder 

 
184 Especialista em Ciências Penais e em Criminologia pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerias (PUC Minas). Mestrando no Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Intervenção Penal e Garantismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas). Professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Faculdade 

Pitágoras de Betim. Delegado de Polícia Civil de Minas Gerais.  

185 Especialista em Direito Empresarial e Tributário e em Direito do Consumidor pelo 

Instituto Mato Grosso de Pós Graduação. Aluno da matéria isolada Direito Penal e 

Direitos Humanos no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Intervenção Penal e 

Garantismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 

Especialista em Direito Constitucional Aplicado pelo Instituto Damásio Educacional. 

Professor de Direito Constitucional na FISBE. Professor de Direitos Humanos na 

FAFISA/MG. Advogado.  
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Judiciário na análise das medidas cautelares pessoais e reais, preservação 

de provas irrepetíveis, garantia da inocência dos investigadores contra 

juízos apressados e errôneos, além de materializar os indícios de autoria e 

materialidade coletados. Em seguida, irá ser apontado as funções 

preservadoras e preparatórias da investigação preliminar, como forma de 

esmiúças as suas funções. Após, será feita uma análise constitucional da 

aplicabilidade do princípio do contraditório mitigado, descrevendo os 

direitos de informação e de defesa, as previsões legais e o momento 

adequado para a utilização, visando a adequação deste procedimento a 

dignidade da pessoa humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Inquérito Policial. Princípio do Contraditório. 

Direito de informação. Direito de Defesa. 

 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história no Brasil sempre se primou pela existência 

de uma fase preliminar de investigação para colher subsídios para uma fase 

processual dentro da persecução penal. Esta fase preliminar garantia a não 

ocorrência de juízos apressados e garantia a efetivação do processo 

somente em relação a aquelas pessoas que tinham um mínimo de indício de 

participação em um crime.  

Essa fase pré-processual teve várias mudanças no decorrer da 

história, visando adequar à realidade brasileira de cada época, bem como, 

aos pensamentos dos doutrinadores renomados. 

O instrumento jurídico escolhido pelo código de processo penal de 

1941 para a materialização dos indícios coletados na etapa de investigação 

foi o inquérito policial, peça de persecução preliminar, administrativa, 

meramente informativa. Instrumento este presidido pelo Delegado de 

Polícia, que tinha um modelo inquisitório e que tratava o indiciado com um 

objeto de investigação. 

Com a promulgação da Constituição da República no Brasil de 

1988, veio à tona a preocupação em efetivar os direitos e deveres do 

cidadão e garantir a dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico. 

Os princípios constitucionais passaram a ser à base de todas as 
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manifestações jurídicas e inseriram no ordenamento brasileiro as 

interpretações conforme os ensinamentos da Constituição Federal. 

No processo penal iniciou-se uma guerra ideológica, devido o 

descompasso entre as normas processuais penais e o texto constitucional. 

Dentro das normas processuais, o instituto de inquérito policial foi o mais 

atacado, por trazer em sua essência a inquisitoriedade do modelo, e a 

dificuldade de inserir mais direitos aos indiciados. 

Dentro destas discussões, estudiosos defendiam que o inquérito 

policial era uma peça ultrapassada e que teria que ser substituída por outro 

modelo que atendesse os ditames da Constituição, e outros pensadores que 

entendiam haver a possibilidade de inserir estes conceitos de Estado 

Democrático de Direito no próprio inquérito. 

Neste trabalho será demonstrado que o Inquérito Policial continua 

sendo um importante instituto de direito processual penal que ajuda a 

efetivar a persecução penal no Brasil. E que fazendo a leitura adequada do 

ordenamento jurídico processual, baseado nos princípios constitucionais, 

terá uma investigação preliminar que respeita os direitos dos cidadãos, que 

se desenvolve dentro dos ditames da Carta Magna, sem afetar a 

efetividade. 

Irá ser escrito sobre a necessidade da investigação preliminar, 

passando pelo instituto do inquérito policial, esclarecendo a sua finalidade, 

natureza jurídica e sua importância. Depois entrará no conceito do 

princípio do contraditório, dissecando-o, e analisaremos a sua aplicação 

dentro do inquérito policial.   

 

 2 A NECESSIDADE DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR: 

FUNÇÃO PRESERVADORA E FUNÇÃO PREPARATÓRIA 

 

Antes de chegar ao estado de organização judiciária penal que 

possuímos atualmente, passamos por vários modelos de represálias que 

visavam atribuir ao criminoso uma resposta ao seu ato, destacando 

inicialmente a vingança privada. 
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Posteriormente o Estado passou a ser responsável por toda a 

persecução penal, estabelecendo regras penais e processuais penais a serem 

seguidas. Sempre que cidadãos descumpriam as codificações penais, surgia 

para o Estado o direito de punir o infrator, dentro da reserva legal. 

Contudo, a execução do processo penal sempre traz para o 

acusado um desconforto, carregado de simbolismo, atingindo sobremaneira 

o seu estado de dignidade. O simples fato de ser processado na esfera 

criminal criam-se efeitos sociais estigmatizados que, muito das vezes, não 

se extinguem com uma sentença penal absolutória, como descreve 

Carnelutti: 

O processo nunca acaba principalmente nas hipóteses em que 

o réu seja absolvido por insuficiência de provas. Para o autor, 

o denunciado continua a ser acusado por toda a vida, 

recebendo da sociedade o estigma de criminoso. 

(CARNELLUTI, 1995).   
 

Dessa forma, é necessário que o processo criminal seja precedido 

de uma investigação preliminar, destinada a verificar a nottia criminis, a 

existência material do fato típico ou atípico e indícios da autoria, dinâmica 

e motivação do crime. Essa função preservadora da investigação preliminar 

visa garantir a inocência dos investigadores contra “juízos apressados e 

errôneos, servindo como um instrumento de garantia para evitar acusações 

injustas contra os investigados e agindo como um filtro processual. 

(LOPES, 2009)”. 

De acordo com os ensinamentos de Aury Lopes Junior essa função 

preservadora da investigação preliminar atende o interesse garantista 

(JUNIOR, 2005): 

Partindo dos conceitos doutrinários apontados, podemos 

distinguir claramente duas linhas gerais que coincidem com o 

próprio fundamento do processo penal: instrumentalidade e 

garantismo. A primeira, como anteriormente explicamos, não 

está relacionada com a pena, mas como o futuro processo 

penal e por isso está considerada como de segundo grau. O 

garantismo busca evitar o custo para o sujeito passivo (e para 

o Estado) de um juízo desnecessário. (JUNIOR, 2005). 
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Além desta primeira função, temos a função preparatória da 

persecução. Isso ocorre quando o inquérito é instrumentalizado com os 

vestígios deixados no local do crime, produzindo os indícios objetivos e 

subjetivos, possibilitando a produção de provas no processo penal. Na 

investigação preliminar ocorrerá a coleta de todos os tipos de provas 

necessárias para o sucesso da persecução penal. A Autoridade Policial 

deverá ir ao local do crime, determinar as provas periciais, ouvir as 

testemunhas e o ofendido, se possível, determinar outras provas que julgar 

conveniente para o esclarecimento do fato e interrogar o indiciado.  

Para Aury Lopes Junior, estas funções, que ele denomina 

“instrumentalidade garantista, formarão os três pilares básicos da 

investigação preliminar: busca do fato oculto, salvaguarda da sociedade e 

evitar acusações infundadas” (JUNIOR, 2005).  

Assim, é de suma importância à investigação preliminar para o 

estado Democrático de Direito, como garantia contra acusações infundadas 

e para acautelar os vestígios de crime, conforme esclarece Marta Saad.    

 

Imprescindível, portanto, a existência das duas fases no 

procedimento da persecução penal, a primeira delas ditas 

persecução, ou instrução, preliminar ou previa, apresentando 

dupla função, ou objetivo. O primeiro deles preservador, 

diminuindo, ou minimizando, acusações infundadas, 

temerárias e até caluniosas e evitando o custo de acusações 

infundadas inúteis. O segundo, preparatório, acautelando 

eventuais meios de provas. (SAAD, 2004).  
 

3 O INQUÉRITO POLICIAL COMO FORMA DE INVESTIGAÇÃO 

PRELIMINAR 

 

No Brasil o inquérito policial teve sua primeira referência no 

“decreto 4.824/1871 que regulamentou a lei 2.033 do mesmo ano. Todavia 

mesmo sem haver tal denominação o inquérito foi introduzido pela lei 261 

de 03 de dezembro de 1841” (GARCIA, 2007). 
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Durante toda a história do inquérito policial, este passou por 

várias transformações no tocante a autoridade responsável pela direção, 

como também pela forma de condução dos procedimentos. 

Inicialmente, no período imperial a investigação era feita pelo Juiz 

de paz, que lhe competia fazer uma relação dos criminosos locais, efetuar 

diligências para a formação do corpo do delito e indicar a autoria. Quando 

o autor fosse indicado, o interrogatório era feito na presença de 

testemunhas e posteriormente remetia o procedimento investigativo, 

juntamente com o investigado preso, ao Juiz criminal. Neste momento 

histórico o chefe de polícia coletava informações no sumário de culpa, 

embrião do que depois seria regulamentado como inquérito policial, e era 

componente do poder judiciário.  

No ano de 1841 as funções de investigação saíram das mãos do 

Poder Judiciário, através da lei 261/1841, onde foram separadas as funções 

policiais e judiciárias, criando o cargo de Delegados de Polícia. Estes 

passaram a ser responsáveis pela formação do sumário de culpa. 

A lei 2.033/1871 disciplinou que o inquérito policial passaria a ser 

auxiliar na formação a culpa, devendo constar nele “todas as diligências 

necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas 

circunstâncias, de seus autores e cúmplices,” (SAAD, 2004), e após a 

conclusão, deveria ser remetido ao Promotor Público. Entende-se que 

houve a criação do Inquérito Policial nesta lei, devido à nomenclatura e à 

semelhança com os procedimentos adotados atualmente. Mas entendemos 

que ocorreu anteriormente, conforme citado por Garcia. 

A partir de então, o inquérito policial, foi sendo remodelado na 

sua forma de produção e nos meios de investigação, como por exemplo, as 

modificações inseridas após a promulgação da Constituição da República 

de 1891, a criação do código de processo penal de 1941 e as modificações 

doutrinárias e jurisprudenciais após a promulgação da Constituição da 

República 1988, entre outras. 
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Atualmente existem várias definições sobre o conceito de 

inquérito policial, entre elas destacamos a de José Marcos de Morais 

Pitombo: 

O inquérito Policial, portanto é um procedimento 

administrativo-persecutório de instrução provisória, destinado 

a preparar a ação penal; trata-se, pois, de procedimento 

cautelar; de natureza administrativa; que contém investigação 

e instrução policial, acerca do fato, supostamente violante da 

norma penal; todas as circunstâncias, que o envolvem, e 

respectivamente autoria. O fim, o destino do inquérito policial 

são judiciários. Função, pois, colaborativa, mas específica da 

polícia por isso judiciária (PITOMBO, 2000).     
 

E de Fernando da Costa Tourinho Filho, esclarecendo que o 

Inquérito Policial “é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia 

Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de 

que o titular da ação penal possa ingressar em juízo”. (FILHO, 2003).  

Portanto, o inquérito policial é um importante instrumento de 

caráter administrativo, e preliminar que visa juntar indícios de um fato 

típico, ilícito e culpável, apontar a autoria, coautoria e participação delitiva, 

impedindo acusações infundadas, coletando meios de prova, sendo base 

para decretações de medidas cautelares e com finalidade judiciária. 

 

3.1 AS FINALIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL  

 

Analisando superficialmente as finalidades do inquérito policial, 

dirá que o inquérito serve como base para a ação penal a ser promovida 

pelo Ministério Público nos casos de crimes de ação pública, ou pelo 

particular nos crimes de ação privada. Como leciona Nucci. 

 

O objetivo precípuo do inquérito policial é a formação da 

convicção do representante do Ministério Público, mas 

também a colheita de provas urgentes, que podem 

desaparecer, após o cometimento do crime. Não podemos 

olvidar, ainda, que o inquérito Policial serve à composição das 

indispensáveis provas pré-constituídas que servem de base à 

vítima, em determinados casos, para a propositura da ação 

penal privada. (NUCCI, 2006).   
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Deve-se entender que o inquérito policial tem outras finalidades 

tão importantes quanto às inicialmente analisadas. Além da finalidade de 

coletar indícios, visando o preenchimento dos requisitos da denúncia e da 

queixa, previstos no art. 41 do CPP, e da colheita das provas urgentes. O 

inquérito deverá juntar indícios que sejam favoráveis ao investigado, para 

eventual arquivamento das investigações, deverá também servir de base 

para o juízo de admissibilidade judicial e por fim deverá servir de base para 

a decretação de medidas cautelares. 

Durante a investigação policial, o Delegado de Polícia, deverá 

coletar todos os indícios que se relacionam com o fato. Estes fatos poderão 

ser utilizados pela acusação, caso seja comprovada a autoria e 

materialidade do delito, como também poderá ser utilizado pelo indiciado 

caso seja verificado a inexistência de crime, causas de exclusão de 

ilicitude, causas de exclusão de culpabilidade ou até mesmo atipicidade da 

conduta. Os indícios coletados na investigação darão norte para os 

procedimentos adotados em fase judicial. 

Além das finalidades acima citadas, o inquérito policial poderá 

levar elementos de convencimento ao Juiz, que poderão ocorrer 

basicamente em dois momentos. O primeiro ocorre no Juízo de 

admissibilidade da acusação, onde o Juiz ao analisar os indícios coletados 

pela Polícia Judiciária receberá ou não a denúncia oferecida pelo Promotor 

de Justiça. O segundo momento ocorrerá quando em fase pré-processual, o 

Delegado de Polícia representar por medidas cautelares, sendo elas 

pessoais (prisões provisórias), reais (sequestro e arresto) e relativas à prova 

(busca e apreensão e interceptação telefônica), onde o Juiz de Direito 

deverá julgar com base nos indícios coletados no caderno apuratório.  

Portando entende-se, conforme cita Fábio Motta Lopes, “que 

afinal de contas o inquérito policial não é dirigido apenas ao Ministério 

Público, mas é um instrumento de justiça, que serve ao Juiz e também ao 

acusado” (LOPES, 2009).  
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3.2 A NATUREZA JURÍDICA DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

O inquérito Policial é um procedimento administrativo pré-

processual com as finalidades acima descritas. 

O inquérito Policial não é um processo por não haver, como 

explica Araújo, “um procedimento realizando-se em contraditório entre os 

interessados, e a essência deste está na simétrica paridade da participação, 

nos atos que preparam o provimento daqueles que nele são interessados 

porque, como seus destinatários, sofrerão seus efeitos” (ARAUJO, 1999). 

Assim, por terminar a investigação em um relatório final sem endereçar a 

algum provimento final, sem a realização do contraditório em simétrica 

paridade, não constitui o inquérito um processo. 

Descartada a hipótese de processo, entende-se que o inquérito 

policial é um procedimento, visto que a formulação dos indícios deve 

respeitar uma ordem formal descrita no código de processo penal. Apesar 

de a Autoridade Policial ter uma maior discricionariedade na elaboração 

dos atos de investigação, ela deve respeitar as linhas gerais descritas do 

CPP, caracterizando um procedimento.  

O inquérito é um procedimento administrativo, devido à polícia 

judiciária, composta pelas Policias Civis nos Estados membros e pela 

Polícia Federal na União, serem instituições integrantes do poder executivo 

estadual e federal respectivamente. Assim, todos os seus atos e 

procedimentos são administrativos, sendo regidos pelo ato administrativo 

em geral. Para que seus atos sejam judiciais, deveriam compor as 

instituições do Poder Judiciário, fato que não ocorre no Brasil. 

E por fim, é um procedimento administrativo pré-processual, 

tendo em vista que antecede o processo penal, e será utilizado, entre outros, 

como justa causa para a propositura da ação penal e para o recebimento da 

denúncia pelo Juiz criminal. 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL 
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Afirma-se majoritariamente na doutrina e na jurisprudência que o 

inquérito policial é mera peça informativa, e que tem por finalidade 

somente coletar indícios para a justa causa na propositura da ação penal. Se 

assim fosse, não haveria de se falar em direito de defesa e informação na 

fase pré-processual, como também não seria possível a participação do 

investigado durante as investigações. 

Como já foi explicitado anteriormente, o inquérito policial, é de 

suma importância para a persecução penal, visto que, além de servir com 

justa causa para a ação penal, é utilizado no convencimento do juiz nas 

decisões de recebimento da denúncia e no deferimento de medidas 

cautelares, como também para fundamentar o arquivamento dos autos nos 

casos de fato atípico ou ilícito. 

Dentre as medidas cautelares, temos as prisões que atingem um 

dos principais bens do ser humano que é a liberdade. As prisões cautelares 

são uma antecipação dos efeitos da condenação, sendo assim, para serem 

decretas, deverão existir fortes indícios de autoria e comprovação da 

materialidade delitiva. 

Outro fato importante, é que o inquérito policial tem provas 

definitivas e provisórias, as primeiras são as provas que não são possíveis 

repetir em esfera processual, como por exemplo, o exame de corpo de 

delito, as vistorias, mandados de busca e apreensão, avaliações, etc... A 

sentença poderá ser fundamentada nestas provas, mesmo sendo produzidas 

na fase pré-processual. 

As provas provisórias deverão ser reproduzidas na esfera 

processual, no crivo do contraditório e da ampla defesa para que possa ser 

utilizada como fundamento para a condenação. Contudo, deve-se lembrar 

que a maioria das provas produzidas na esfera processual, é a reprodução 

dos indícios coletados no inquérito e que passaram pelo crivo do 

contraditório. 

 



- 308 - |   Direito em Perspectivas 

 

Aury Celso Lima Lopes Júnior também esclarece que “no caso 

especifico do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida, os jurados decidem com base em qualquer elemento 

que esteja inserido nos autos, tanto do processo, quanto do inquérito 

policial, inclusive”. (JUNIOR, 2006). 

E finalmente, de acordo com SAAD, o inquérito policial é 

dividido em ato de investigação e atos de instrução. 

O inquérito policial, portanto, possui atos de investigação e 

atos de instrução, distintos entre si, porque como visto, 

investigação é toda atividade destinada à elucidação do fato e 

sua autoria. Instrução é a atividade tendente a registrar por 

escrito os resultados obtidos por aquela. (SAAD, 2004). 
 

Durante a produção dos atos de investigação, somente a polícia 

judiciária tem a informação, procurando definir a autoria delitiva, coautoria 

e participação, entrevistando testemunhas e produzindo oralmente as 

informações necessárias para o deslinde da investigação. 

Os atos de instrução são a materialização dos atos de investigação, 

que serão utilizados para informar ao Juiz de Direito sobre as investigações 

e para analisar os pedidos de medidas cautelares, ao Promotor de Justiça 

para basear futura denúncia, ao acusado no momento de seu interrogatório, 

ou quando solicitado por seu defensor constituído. 

 

Deve-se ressaltar que “é direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de 

defesa” (Súmula Vinculante nº 14). A norma descrita obriga ao Delegado 

de Polícia dar acesso a todos os atos de instrução ao Procurador 

constituído, visando possibilitar a defesa do investigado. 

Assim, é possível concluir que o inquérito policial é um 

procedimento investigativo carregado de significação, e que na sua 

produção devem ser respeitados todos os direitos constitucionais do 
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investigado, apurando a prática delitiva e proporcionado na persecução 

penal a efetividade do processo.  

 

4 O CONTRADITÓRIO E O INQUÉRITO POLICIAL  

 

O princípio do contraditório está previsto no art. 5ª, LV da CF, 

onde esclarece que a “constituição assegura aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Na lição de Marcelo Novelino, o contraditório “é entendido como 

a ciência bilateral dos atos do processo com a possibilidade de contrariá-

los, é composto por dois elementos: informação e reação” (NOVELINO, 

2008). A informação consiste em ter ciência de todos os atos do processo, 

para que posteriormente o acusado possa reagir com todos os meios de 

provas disponíveis.  

Para Antônio Scarance Fernandes, além da bilateralidade dos atos 

e poder contrariá-los, estes atos também devem ser plenos e efetivos. 

“Plenos porque se exige a observância de contraditório durante todo o 

desenrolar da causa, até o seu encerramento. Efetivo porque não é 

suficiente a pronúncia formal, mas é imprescindível que tenha condições 

reais” (FERNANDES, 1999). Devemos lembrar que para concretizar a 

efetividade as partes deverão estar em paridade de armas, munidas de 

forças similares. 

Não resta dúvida sobre a necessidade do contraditório na fase 

judicial no processo penal, primeiramente pelos próprios dizeres da CR/88, 

onde assegura aos acusados em processo Judicial o contraditório e a ampla 

defesa, segundo pela própria exigência da essência, como diz Fazzalari.  

 

Que do processo participem pelo menos dois sujeitos, um 

interessado e o outro contra interessado, um dos quais 

receberá os efeitos favoráveis e o outro os efeitos 

desfavoráveis do ato final. O autor do ato final pode ser um 

dos contraditores, mas o que o distingue, como autor do ato e 

como contraditor, é a sua posição, nesta qualidade, de simetria 
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paridade em relação ao outro, ou aos outros contraditores. A 

dupla atividade do Estado, como parte, através do Ministério 

Público e como poder, que atua pelo órgão jurisdicional, não 

prejudica o processo se nele há a garantia do contraditório, e é 

exatamente a presença do contraditório, no processo penal, 

que necessariamente o caracteriza como processo, que faz 

dele um procedimento realizado em contraditório entre as 

partes. (ARAUJO, 1999). 
 

Contudo, a mesma certeza não se mantém quando analisamos a 

aplicabilidade do princípio do contraditório no inquérito policial. Isso 

ocorre devido às divergências conceituais entre os doutrinadores.  

O entendimento majoritário é que o inquérito policial é um 

procedimento administrativo pré-processual inquisitivo, sendo assim, as 

atividades investigativas ficam concentradas nas mãos de uma única 

autoridade, o Delegado de Polícia, sem a existência de partes, tendo 

somente o suposto autor da infração como investigado ou indiciado. Nestas 

condições seriam inaplicáveis os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 

Neste sentido, Heráclito Antônio Mossin esclarece “que o 

inquérito policial não tem por finalidade jurídica apreciar uma pretensão, 

incontroverso está que não pode ele sofrer o crivo do contraditório. Só 

haverá contraditório quando houver processo e a consequente jurisdição.” 

(MOSSIN, 1998). Além da justificação pela finalidade jurídica, Mossin 

esclarece que a dicção do texto constitucional não prevê o contraditório em 

procedimento investigativo e que a fase investigatória não contempla os 

acusados e sim indiciados. 

Acompanhando a maioria da doutrina, Fernando da Costa 

Tourinho Filho ensina que “em se tratando de inquérito policial, não nos 

parece que a constituição tenha referido a ele, mesmo porque, de acordo 

com o nosso ordenamento nenhuma pena pode ser imposta ao indiciado. 

Ademais o texto da lei maior fala em litigantes, e na fase da investigação 

preparatória não há litigantes.” (FILHO, 2003). 

No sentido contrário teremos o entendimento minoritário em que 

acredita na aplicação do princípio do contraditório no inquérito policial, 
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devido à implementação dos princípios constitucionais na investigação 

preliminar, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 O primeiro argumento utilizado por esta parcela da doutrina e da 

jurisprudência é que durante a fase de investigação, a Autoridade Policial 

elaborará provas irrepetíveis, como por exemplo, o exame de local de 

crime. Neste caso a perícia feita pela Autoridade Policial poderá ser 

utilizada para fundamentar uma decisão condenatória, desde que passe pelo 

crivo do contraditório postergado. O acusado, acompanhado de seu 

procurador, poderá contestar a resultado daquela prova produzida em 

esfera pré processual. 

Outro argumento é que a expressão “acusado em geral” englobaria 

o indiciado, tendo em vista que a Constituição da República, procurou 

proteger todas as situações coativas, afastando a interpretação em sentido 

estrito de “acusado”. Para que o indiciado tenha acesso as suas 

prerrogativas constitucionais, o Delegado de Polícia deverá indiciar o 

investigado sempre que tiver provada a materialidade e conter indícios de 

autoria. O indiciamento ocorrerá antes do interrogatório, momento da 

defesa do acusado, onde o mesmo poderá requere diligências e contestar os 

indícios já produzidos.  

Neste sentido a lição de Corrêa: 

 

É evidente que a constituição, ao referir-se ao acusado, não a 

fez pretendendo ater-se à distinção dogmática existente entre 

investigado, acusado, condenado, etc., antes objetivando 

proteger qualquer pessoa que esteja sofrendo uma acusação, 

seja ela de que natureza for (daí a expressão ‘acusados em 

geral’). (CORREIA, 2006)   
 

Nesta mesma linha de raciocínio, entendem que a expressão 

“processo administrativo” deverá ser interpretada para englobar o inquérito 

policial, podendo assim, garantir os direitos constitucionais do acusado e 

minimizar a confusão terminológica tradicional existente no Brasil entre 

processo e procedimento. 
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E em último argumento esclarecem esta parte da doutrina que a 

investigação é separada em atos de investigação e ato de instrução, 

conforme já explicitado anteriormente. E nos atos de instrução que o 

investigado ou indiciado terá acesso a investigação e poderá requer o seu 

direito. 

Por fim, em sentido intermediário, parcela da doutrina entende 

que não cabe a aplicação do princípio do contraditório no inquérito 

policial, mas seria aplicável o direito de defesa e de informação na 

investigação preliminar. O direito de informação e de defesa são partes 

integrantes do contraditório, como explicou Novelino, ao decompor o 

princípio em elementos de informação e de reação. Estes direitos serão 

explicados em capítulo posterior. 

Os argumentos utilizados por estes estudiosos são os mesmos da 

doutrina majoritária, onde esclarece que a Constituição da República não 

previu a possibilidade da aplicação do princípio do contraditório em 

investigação pré-processual, como também é impossível atribuir paridade 

de armas a partes no inquérito policial, visto que a investigação é feita 

exclusivamente pela Autoridade Policial, e o autuado somente seria 

interessado após o seu indiciamento.  

Mas, visando à garantia da dignidade da pessoa humana, e a 

aplicação dos princípios constitucionais, entendem que o investigado não 

pode ficar à mercê da polícia judiciária, devendo ter acesso aos atos de 

instrução e se defender, utilizando os meios de prova legais, sempre que 

fora incluído no rol de investigado. Neste sentido o investigado deixaria de 

ser mero objeto de investigação e passaria ser um cidadão de direito.  

 

Nesta linha de raciocínio o ministro Gilmar Mendes no HC (MC) 

n.92599/BA, ampliou a tendência interpretativa para “garantir aos 

investigados e indiciados a máxima efetividade constitucional no que 

concerne a proteção do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
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defesa, sendo a amplitude deste direito em sede de inquéritos policiais.” 

(NOVELINO, 2008)   

 

4.1 O DIREITO DE INFORMAÇÃO 

 

Preliminarmente deve-se esclarecer que para alguns autores, o 

direito de informação é uma parte do direito de defesa, mas preferiu-se 

estudá-lo como um direito autônomo, anterior ao direito de defesa e que 

compõe o princípio do contraditório. 

Entende-se que para que o indiciado possa exercer a sua reação 

perante a investigação, utilizando o seu direito de defesa, primeiramente 

deverá ter informação de todos os atos produzidos e dos indícios coletados 

pela Autoridade Policial. Assim, para que a defesa possa requerer 

diligências, conforme autoriza o art. 14 do CPP, e indispensável o 

conhecimento prévio do teor das diligências efetuadas. 

A previsão do direito de informação está nos incisos LXII, LXIII e 

LXIC do art. 5º da CR, onde descrevem respectivamente que qualquer 

prisão deverá ser comunicado ao Juiz de Direito, a família do preso ou a 

pessoa que ele indicar, o preso irá ser cientificado de seus direitos 

constitucionais e de ter a identificação dos responsáveis por sua prisão ou 

por seu interrogatório. 

A Constituição da República tentou impedir que a prisão de 

qualquer suspeito, seja ela em flagrante delito, ou em virtude de mandado 

judicial, fique sem a devida comunicação aos órgãos jurisdicionais, a 

família do preso ou ao seu advogado, para que este possa efetivamente 

fazer a defesa técnica do investigado, ou indiciado. 

Como também no Pacto de São José da Costa Rica, no seu art. 8º, 

item 2, b, “assegura o direito de informação acerca do conteúdo de uma 

acusação durante todo o processo, garantia que se estende, ademais, a fase 

preliminar” (SAAD, 2004). 
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Compondo o direito de informação temos o direito de vistas aos 

autos pelo investigado ou indiciado e seu procurador. 

Fazendo uma análise superficial do art. 20 do CPP, verifica-se que 

a Autoridade Policial, poderá decretar sigilo das investigações a qualquer 

momento que entender conveniente, para garantir a elucidação dos fatos ou 

se exigido por interesse da sociedade. De acordo com essa análise inicial, o 

sigilo poderá ser decretado a terceiros como também ao investigado ou 

indiciado e seu advogado. 

Contudo, o art. 7º, inciso XIV do estatuto da OAB, descreve que o 

advogado terá direito a examinar autos de inquérito, mesmo sem 

procuração, ainda que concluso à Autoridade Policial, podendo copiar 

peças e tomar apontamento. 

Considerando que o Estatuto da OAB não revogou o art. 20 do 

CPP, devemos fazer uma interpretação que possa acomodar os dois 

preceitos legais. Para que possamos fazer essa análise devemos entender 

que existe dois tipos de sigilo de informações, o externo e o interno. 

O externo se refere a toda a sociedade, pessoas estas que não 

fazem parte da persecução penal e que não são investigados no inquérito 

policial. E o interno se refere às partes no processo criminal ou o indiciado 

na investigação preliminar. 

Em relação ao sigilo externo é totalmente cabível a decretação do 

sigilo, até para assegurar o direito a imagem, a intimidade, a vida privada e 

a honra do investigado, que até a sentença final condenatória não foi 

apontado como culpado de um crime. 

Já em relação ao sigilo interno, o estatuto da OAB deverá ser 

obedecido. O investigado e seu procurador deverão ter acesso a todos os 

atos de instrução constantes do inquérito policial, para que possa exercer o 

seu direito de defesa. Reforçarmos que o acesso do advogado é somente 

nos atos de instrução e não nos atos de investigação, visto que este segundo 

ato prima pela oralidade e o conhecimento prévio por parte do investigado 

ou seu procurador inviabilizaria todos os meios de investigação. 
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Utilizando como exemplo a interceptação telefônica; se o 

advogado tivesse acesso ao pedido de interceptação feita pelo Delegado de 

Polícia, provavelmente o seu cliente seria informado e nada diria durante a 

gravação. Mas após a conclusão da interceptação e sendo feito a 

transcrição da conversa, o advogado terá pleno acesso a todos os pontos 

gravados. 

Neste mesmo raciocínio temos o STF, quando criou a súmula 

vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 

polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa.” 

Portando, entende-se que o direito de informação é um instituto 

complementar do direito de defesa e garante que o investigado em fase pré 

processual possa ter acesso aos indícios coletados nos atos de instrução 

para que posteriormente possa exercer o seu direito de defesa. 

 

4.2 O DIREITO DE DEFESA 

 

Defesa significa “1. Ato de defender-se; socorro, auxílio, defensa, 

defensão, defendimento. 2. Aquilo que serve para defender. 3. Ato ou 

forma de repelir um ataque; resistência. 4. Contestação de uma acusação; 

refutação, impugnação. 5. Justificação, alegação. 6. Resguardo, proteção.” 

(Ferreira, 1988). 

No conceito jurídico a defesa visa preservar o direito do acusado, 

garantindo a sua liberdade jurídica, sendo o “exercício da pretensão a tutela 

jurídica por parte do acusado”. 

O direito de defesa parte do princípio do contraditório, quando o 

investigado após ter ciência dos fatos que lhe imputam uma conduta ilícita, 

antijurídica e culpável utiliza o seu direito de reação para defender-se, 

conforme explica Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes 

Filho e Antônio Scarance Fernandes: 
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Defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados, 

porquanto é do contraditório (visto em seu primeiro momento, 

da informação) que brota o exercício da defesa; mas é essa – 

como poder correlato ao de ação – que garante o 

contraditório. A defesa, assim, garante o contraditório, mas 

também por este se manifesta e é garantida. Eis a intima 

relação e interação da defesa e do contraditório (GRINOVER, 

FILHO E FERNANDES, 2010).  
  

O Exercício do direito de defesa no processo penal é divido em 

defesa técnica, sendo aquela que é exercida pelo procurador constituído, 

podendo ser componentes dos quadros da Defensoria Pública e a 

autodefesa, sendo exercido exclusivamente pelo investigado em vários 

momentos da investigação preliminar ou do processo penal. 

A defesa técnica é indisponível “na medida em que, mais garantias 

do acusado, é condição da paridade de armas, imprescindível à concreta 

atuação do contraditório e, consequentemente, à própria imparcialidade do 

Juiz” (GRINOVER, FILHO E FERNANDES, 2010). 

E a autodefesa é facultativa ao investigado ou ao acusado, sendo 

assim, renunciável, mas não poderá ser dispensada pelo Juiz ou pelo 

Delegado de Polícia, sob pena de sacrificar a toda a defesa. 

Analisando estes conceitos iniciais, percebe-se que o exercício do 

direito de defesa deve ser assegurado durante a elaboração do inquérito 

policial, sob pena de obstruir os direitos constitucionais do indiciado. 

 

4.2.1 DEFESA TÉCNICA 

 

A defesa técnica se baseia na “presunção de hipossuficiência do 

sujeito passivo, de que ele não tem conhecimento necessário e suficiente 

para resistir à pretensão estatal, em igualdade de condições técnicas com o 

acusador”. (JUNIOR, 2005). 

Para que possa ser o advogado do indiciado na fase de 

investigação, e preencher os requisitos da defesa técnica, o procurador 

além de ser bacharel em direito por uma faculdade reconhecida pelo MEC, 

tem que ser aprovado no exame da OAB, e estar devidamente inscrito e 
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ativo. Como também poderá ser representado pelos Defensores Públicos 

devidamente aprovas em concurso de provas e títulos. O STF já 

reconheceu em decisões recentes (RT 843/499 e RT 853/497) que é 

inexistente ato processual praticado por pessoa não habilitada no exercício 

da advocacia ou estar suspenso de suas atividades.  

Como já descrito anteriormente, a defesa técnica é indisponível, e 

contém como elementos o direito de escolher o defensor, a participação 

ativa deste, a consulta prévia e o pedido de diligências pelo defensor. 

O investigado tem o direito de escolher o seu defensor, para que 

haja uma relação de confiança recíproca. A escolha do investigado deve ser 

respeitada pelo Delegado de Policial e pelo Juiz, sendo que, se o defensor 

desistir da causa, o sujeito passivo deverá indicar outro em seu lugar. 

Somente quando o acusado não tiver um advogado constituído poderá o 

Juiz nomear um para defendê-lo, conforme descreve o art. 263 do CPP. 

A defesa do investigado e do acusado deve ser ativa, não sendo 

suficiente a aparência de defesa. Tanto em fase de investigação e em fase 

judicial o advogado deve atuar no interesse de seu cliente, contestando 

laudos errôneos, acompanhando-o para interrogatório, fazendo interrupções 

pertinentes, solicitando diligências que interessam ao defendido, como 

também peticionado na esfera judicial em primeiro e segundo grau caso o 

direito do investigado não esteja sendo respeitado. Outro entendimento é 

de que o advogado “não poderá patrocinar dois réus quando as teses são 

colidentes. Não poderá ele, de forma satisfatória, sustentar teses 

antagônicas. Um dos dois acusados ficará prejudicado.” (FERNANDES, 

2000). 

Dentro da participação ativa do procurador temos o direito de 

consulta previa entre o acusado e seu defensor. Antes de qualquer ação do 

defensor ele deverá conversar com o investigado ou indiciado para unificar 

a defesa técnica e a autodefesa, visando defendê-lo de melhor forma 

possível. Apesar do CPP não prever a indisponibilidade da presença do 

advogado nos atos de instrução do inquérito policial, entendemos que no 



- 318 - |   Direito em Perspectivas 

 

momento da prisão em flagrante, das prisões judiciais cautelares e no 

interrogatório, a presença do procurador devidamente constituído, 

exercendo efetivamente o seu mandado, é de suma importância para 

garantir o cumprimento dos direitos constitucionais. Como também a 

consulta previa ao Procurador antes de o autuado prestar declarações no 

auto de prisão em flagrante ou no interrogatório no procedimento de 

investigação. 

E finalmente, a defesa técnica deverá pedir às diligências que 

julgares cabíveis para a Autoridade Policial, conforme descreve o art. 14 do 

CPP. Entende-se que o momento para pedir as diligências é no 

interrogatório, onde o procurador terá acesso a todos os atos de instrução, 

terá entrevistado o seu cliente previamente, o investigado já terá sido 

indiciado, e formalmente será o suspeito da prática delitiva. Mas, nada 

impede que o defensor questione as perícias irrepetíveis no momento de 

sua elaboração, bem como, de fazer apontamento e formular quesitos. 

Em relação à participação do advogado no inquérito policial, 

entende Fábio Motta Lopes que:  

“Pode o advogado que estiver acompanhando ato de produção 

de provas, v.g, fazer perguntas as testemunhas ou aos 

investigados. Ainda, devem ser assegurados ao defensor os 

direitos de indicar testemunhas a serem ouvidas, de juntar 

documentos aos autos do inquérito policial ou, até mesmo, de 

impugnar documentos constantes no expediente de 

investigação”. (LOPES, 2009).  
 

Fazendo uma leitura fria do CPP, poderá a Autoridade Policial 

aceitar ou não as diligências requeridas pelo advogado, devendo verificar 

somente se o pedido é interessante para as investigações. Contudo, fazendo 

uma análise constitucional do código, entendemos que o Delegado de 

Polícia deve atender todos os pedidos de diligências formulados pelo 

advogado por ser um direito subjetivo do indiciado, salvo se forem 

diligências ilegais, impossíveis ou protelatórias.  

 

4.2.2 AUTODEFESA 
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A autodefesa, segundo elemento do exercício de defesa, é aquela 

exercida pelo próprio indiciado, “especialmente no momento do 

interrogatório, quando este oferece sua versão sobre os fatos ou invoca o 

direito ao silêncio, ou ainda, quando, por si próprio, solicita a realização de 

diligências e acompanha os atos de instrução.” (SAAD, 2004). 

Conforme já citado anteriormente, a autodefesa é renunciável pelo 

indiciado, mas não pode ser dispensada pelo Juiz de Direito ou pelo 

Delegado de Polícia, e pode ser dividida em positiva ou negativa. A 

positiva “se entende o direito que o acusado possui de comparecer 

pessoalmente aos atos processuais (direito de presença) e de interrogatório 

(direito de audiência) e a negativa consubstancia-se no direito ao silêncio, 

que engloba a garantia maior de que ninguém e obrigado a fazer prova 

contra si mesmo.” (LOPES, 2009). 

A autodefesa positiva consiste no direito do indiciado comparecer 

no ato do interrogatório e declarar a sua versão sobre os fatos, fazer os 

apontamentos que julgar cabíveis nos atos de instruções e solicitar 

pessoalmente diligências. Como também fazer sua defesa exógena, por 

exemplo, impetrar habeas corpus quando tiver sendo ferido o seu direito 

constitucional de liberdade de locomoção, por ato ilegal ou abuso de poder. 

O indiciado poderá renunciar o seu direito de presença, contudo, 

caso a Autoridade Policial intime-o para o comparecimento no 

interrogatório e para elaborar a sua qualificação pessoal, estará obrigado a 

comparecer, mas não estará obrigado a responder as perguntas elaboradas. 

A autodefesa negativa consiste basicamente no direito do 

indiciado de não participar da produção dos atos de instrução no inquérito 

policial, no direito ao silêncio e de não declarar a verdade no 

interrogatório. Neste primeiro momento a Autoridade Policial elaborará 

todas as diligências que julgares cabíveis, sem a presença do indiciado e ao 

final, o intimará para o seu interrogatório. No interrogatório o indiciado 

poderá ficar em silêncio, sem que esta ação seja usada contra ele em uma 

eventual condenação, ou poderá apresenta sua versão, mesmo que falte 
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com a verdade, sem ser inserido no crime de falso ou no crime 

desobediência. 

A defesa técnica e a autodefesa estão inseridas no dispositivo 

constitucional (art. 5º, inciso LV, da CF) e na Convenção Americana dos 

Direitos Humanos, no art. 8º, item 2. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Durante a elaboração do trabalho foi esclarecido que a 

investigação preliminar é de suma importância para a persecução penal, 

visto que impede a ocorrência de juízos apressados, minimizando a 

possibilidade de iniciar ações penais contra pessoas inocentes. Ações estas 

que muitas vezes perdura no imaginário da população mesmo após uma 

sentença absolutória. 

Além desta função preservadora, a investigação preliminar visa 

formular o maior número possível de indícios contra o investigado para 

auxiliar o Ministério Público em uma eventual ação penal. Como também 

formular indícios a favor da defesa caso apareça informações verídicas no 

decorrer das investigações. 

Dentro da investigação preliminar, tem-se o instituto do inquérito 

policial, que como demonstramos não é mera peça informativa, que visa 

unicamente dar subsídio para ação penal, impedindo a concretização do 

direito de informação e o direito de defesa. O inquérito policial é um 

procedimento carregado de significação que tem por finalidade, além de 

auxiliar o Ministério Público ou o particular no preenchimento dos 

requisitos do art. 41 do CPP, coletar indícios que possam auxiliar a defesa, 

ou até em um pedido de arquivamento dos autos.  

Outra finalidade é servir de base para o recebimento da denúncia 

pelo Juiz, visto que neste momento processual, encontra somente os 

documentos elaborados em fase de investigação. 
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O inquérito também deve dar subsídio aos Juízes de Direito nas 

representações de prisões cautelares, que são antecipações dos efeitos da 

sentença, e poderão ocorrer em qualquer fase da investigação preliminar. 

Devido à importância que tem o procedimento investigatório e por 

envolver um dos principais bens do ser humano, que é a liberdade, deverá 

sempre fazer uma leitura constitucional dos preceitos legais, para que o 

investigado ou o indiciado tenha o maior número possível de garantias, 

sem que acarrete a diminuição da efetividade investigativa. 

 

Neste raciocínio acredita-se que apesar de não ser possível a 

inclusão completa do princípio do contraditório no inquérito policial, 

entende-se que os direitos de informação e de defesa, elementos do 

contraditório, devem ser utilizados no interesse do investigado e do 

indiciado para garantir uma investigação baseada nos princípios 

constitucionais. 

O direito de informação será utilizado após a feitura dos atos de 

instrução do inquérito policial, onde o investigado e seu procurador terão 

acesso aos indícios produzidos e poderão produzir a defesa com todos os 

meios legais disponíveis.  

O direito de defesa terá sua maior inserção no interrogatório, visto 

que o indiciado poderá apresentar a sua versão dos fatos, mesmo que não 

seja verídica, contestar os indícios produzidos e solicitar diligências, 

podendo ser pessoalmente ou através de defesa técnica. 

Assim, acredita-se que o Inquérito Policial é um procedimento pré 

processual que visa apurar a dinâmica, motivação, autoria e materialidade 

de um delito, respeitando os preceitos legais e constitucionais, 

preocupando sempre em preservar a dignidade da pessoa humana. 
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CAPÍTULO XI 

________________________________________________________________________ 

O TETO DE GASTOS PÚBLICOS 
COMO INSTRUMENTO DE 

AFASTAMENTO DA EQUIDADE 
NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

 

Kammilla Éric Guerra de Araújo186 

 

 

RESUMO: O presente trabalho objetiva tecer breves comentários sobre o 

impacto da Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 que institui um novo 

regime fiscal e limitou despesas primárias dos três Poderes, pelos próximos 

20 anos, especialmente, no âmbito da Saúde Pública. Para tanto, utilizou-se 

de pesquisa bibliográfica sobre os temas que envolvem o assunto. O 

prognóstico que se faz sobre os impactos dessa EC nº 95/2016 é de que 

haverá queda de recursos destinados a saúde em relação ao PIB, assim 

como, impossibilidade de investimentos e, consequentemente, o 

sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS) que é política pública 

social e instrumento de superação das desigualdades. Assim, estaria posta a 

realidade futura de limitação e, mais especificamente, de redução de 

recursos destinados à saúde em razão desse regime fiscal e o 

aprofundamento das iniquidades em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Limitação – Orçamento – SUS - Emenda 

Constitucional 

 
186 Graduada em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva. Graduanda em Gestão 

Pública pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Especialista em Direito Civil pelo 

Centro de Atualização em Direito - CAD/ Universidade Gama Filho e em Direito 

Sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Mestre em Gestão e Economia 

da Saúde pela Universidade de Coimbra. Tem experiência na área de Direito Público, 

Privado e Políticas Públicas de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CR/88) consagrou o direito à saúde como um direito social e redefiniu as 

prioridades da política do Estado na área da saúde pública. Nesse 

momento, a sociedade brasileira fez opção por um sistema de saúde 

característico de um Estado de bem-estar e substituiu o sistema excludente 

e desigual, anterior à CR/88, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), gratuito 

e sob os princípios, notadamente, da universalidade, da integralidade, da 

equidade, entre outros. Todo esse processo posicionou o SUS como a 

maior política de inclusão social implantada sob o regime democrático no 

Brasil e permite afirmar, hodiernamente, que o seu fundamento legal é a 

CR/88187.  

O SUS nasceu na CR/88, como consequência de um longo 

processo de articulação do Movimento Sanitarista188 que buscava o 

reconhecimento dos direitos sociais e universais das ações e serviços de 

saúde no Brasil. Sem dúvidas, o SUS representa um marco histórico das 

políticas de saúde, já que a atenção à saúde passou a ser assegurada, 

legalmente, como direito fundamental, cabendo ao Estado a obrigação de 

provê-la aos pouco mais de 140 (cento e quarenta) milhões brasileiros e 

estrangeiros que vivessem no Brasil, à época.  

Diante disso, estão postos o maior consumo de recursos e o custo 

social mais elevado, somados ao aumento da expectativa de vida ao nascer 

 
187 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 

14.10.2017 
188 “O termo ‘Reforma Sanitária’ foi usado, pela primeira vez, no país, em função da 

reforma sanitária italiana. A expressão ficou esquecida por um tempo até ser recuperada 

nos debates prévios à 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando foi usada para se referir 

ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias 

na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor 

saúde, introduzindo uma nova ideia na qual o resultado final era entendido como a 

melhoria das condições de vida da população.(...) Surgiram, também, outras 

denominações, como ‘movimento pela reforma sanitária’ e ‘movimento da reforma 

sanitária". (Arouca, 1998) 
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quanto ao envelhecimento da população brasileira, que geram novas 

demandas de saúde e, inevitavelmente, a adaptação do sistema de saúde 

quanto as suas ações de cuidados de saúde. 

Desconexo a esse cenário, em 15 de dezembro de 2016, foi 

promulgada em sessão solene do Congresso Nacional a Emenda 

Constitucional (EC) nº 95/2016189. Esta modifica parte dos artigos dos 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e institui um 

novo regime fiscal no Brasil, a partir de 2017, que limita as despesas 

primárias dos três Poderes pelos próximos 20 anos. Além disso, estabelece 

o teto dos gastos públicos com base àqueles realizados no exercício de 

2016 com reajuste, para os próximos vinte anos, de acordo com o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apontado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Destaca-se que tal regime 

fiscal permanecerá inalterado até o décimo ano de vigência da EC. Após 

esse intervalo de tempo, será possível proceder a alterações sobre o método 

de correção dos limites, por meio de Projeto de Lei Complementar do 

Presidente da República.  

Nesse contexto é possível inferir que ao longo dos próximos anos 

haverá a realidade de limitação e, mais especificamente, de redução de 

recursos destinados à saúde e, inevitavelmente, desrespeito ao princípio da 

equidade apregoado pelo SUS.  

Não se pretende, no presente trabalho, analisar a construção e os 

aspectos gerais sobre o direito à saúde como direito social, mas tecer 

breves comentários sob aspectos orçamentários do direito à saúde no 

ordenamento constitucional brasileiro, ou seja, sobre o afastamento da 

equidade na Saúde Pública como consequência da EC nº 95/2016. 

 
189 Brasil. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 95 de 16 de dezembro de 2016. 

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime 

Fiscal, e dá outras providências. 
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Para tanto, utilizou-se do estudo exploratório e qualitativo com 

interpretação, atribuição de significados e análise hipotético-indutiva190. A 

pesquisa exploratória mostrou-se proveitosa, resultando na análise e na 

revisão da literatura de documentos, entre artigos científicos, manuais, 

legislação e documentos institucionais. Além disso, utilizou-se da consulta 

de dados institucionais do IBGE, Banco Mundial e Ministério da Saúde, 

Portal da Transparência. 

APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

O Brasil, instituído como Estado Democrático de Direito, nos 

termos do Art. 3º da CR/88, objetiva construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como 

resposta, apresenta-se a política pública como instrumento de extinção ou 

minimização de situação impeditiva de gozo do direito social à saúde. 

Políticas equitativas constituem um meio para se alcançar a igualdade e 

equivalem às ações de governo que regulam e organizam as funções 

públicas do Estado para o ordenamento setorial.  

As políticas públicas são um importante meio de ação estatal em 

prol do desenvolvimento social, impulsionada pelos conflitos e disputas. 

Elas pretendem responder às questões dos diversos atores sobre o espaço e 

a definição da atuação ou não atuação do governo. 

No âmbito da saúde as políticas públicas, agregam o campo de 

ação social do Estado orientado para a melhoria das condições de saúde da 

população e dos ambientes natural, social e do trabalho. (Lucchese, 2004) 

Na construção das políticas de saúde, é imprescindível conhecer a 

realidade social, as instituições envolvidas, as barreiras existentes e os 

preceitos legais para que as decisões tomadas sejam efetivas ao que se 

pretende. Nessa conjuntura, questiona-se se os indivíduos têm acesso às 

 
190 SERAPIONI, Mauro. “Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em 

saúde: algumas estratégias para a integração” Ciência & Saúde Coletiva. 5(1), 187-192. 
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ações e aos serviços de saúde necessários para a resolução de seus 

problemas, ou se existem restrições e barreiras importantes de acesso. Ou 

ainda, se ações e serviços de saúde estão sendo planejados e programados 

de acordo com as necessidades e realidade de local. (Lucchese, 2004)  

A formulação de uma política não pode estar distante da equidade. 

Especificamente, para a saúde, as políticas públicas deverão observar os 

princípios impostos na Lei orgânica do SUS. A Reforma Sanitária 

apresentou ao Estado brasileiro a opção do direito à saúde como direito 

fundamental. Mas não apenas isso apresentou o SUS como política social 

regida por princípios amplamente defendidos e pactuados. E, nesses 

moldes, a concretização do direito à saúde se daria “mediante políticas 

sociais e econômicas”. 

Pois isso devem ser considerados, na tomada de decisão, diálogo e 

negociação entre os diferentes atores envolvidos e os fenômenos político-

administrativos, a fim de se alcançar uma política pública que responda aos 

anseios da sociedade. Enfim, esse é o desafio para a construção de uma 

política pública eficaz.  

BREVES CONCEITOS DOS PRINCÍPIOS DO SUS 

A doutrina divide os princípios do SUS em doutrinários ou 

finalísticos aqueles que se pretendem alcançar, ou seja, referem-se à 

natureza do sistema: a Universalidade, a Equidade e a Integralidade da 

atenção à saúde. 

UNIVERSALIDADE 

A universalidade, uma das bandeiras mais fortes, alterou a 

realidade de exclusão do sistema até então vigente. A CR/88 eliminou 

qualquer tipo de impedimento jurídico de acesso, quando extirpou a 

limitação do acesso a bens e serviços de saúde aos trabalhadores formais. 
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Sexo, raça, idade, religião, renda ou conduta social não são 

limitadores de acesso ao Sistema, enfim, todo ser humano, em território de 

brasileiro, independente de ser nacional ou estrangeiro, habitante ou 

visitante, trabalhador ou não, tem o seu acesso ao SUS, garantido em todos 

os níveis de assistência. Sob essa perspectiva, a CR/88 assegura, mais uma 

vez, o direito à saúde como direito fundamental e intrínseco ao ser humano. 

O passo mais fundamental que um país pode dar para 

fomentar a equidade em saúde é promover a cobertura 

universal: acesso universal a todo um leque de serviços de 

saúde necessários, pessoais ou não pessoais, com proteção 

social da saúde (WHO, 2008)  

A universalização dos serviços de saúde impõe ao Estado o 

desafio de ofertar serviços e ações nessa área a todos que deles necessitem, 

desde aquelas ações preventivas e de promoção até aquelas de redução de 

agravos (Brasil, 2000). 

Além disso, é preciso entender que tal princípio não se limita à 

ideia de acesso a toda a população, mas é também instrumento de 

eliminação de barreiras jurídicas, econômicas, culturais e sociais para a sua 

materialização.  

De acordo com Teixeira (2011), do ponto de vista econômico, tal 

princípio desafiou o Estado a garantir o acesso de toda população, quer 

sejam os municípios em que habitam ricos ou pobres, urbanos ou rurais, 

periféricos ou centralizados, pequenos ou grandes. Para tanto, é 

imprescindível investimento e ampliação da infraestrutura de saúde, de 

norte a sul, e de leste a oeste do país. Já em relação aos aspectos sócio-

culturais191, esse princípio impôs ao Estado a adequada comunicação em 

 
191 “A transposição dessa barreira cultural e comunicativa entre os usuários e o sistema de 

saúde é, certamente, um dos maiores desafios a serem enfrentados na perspectiva da 

universalização do acesso, não só aos serviços (do ponto de vista territorial), senão que à 

informação necessária para o envolvimento das pessoas dos diversos grupos populacionais 

no processo de promoção e recuperação da saúde individual e coletiva. Também, nessa 

linha, vem sendo desenvolvidos esforços variados, que vão desde o desenvolvimento de 

ações de educação e comunicação em saúde direta ou indiretamente realizadas pelos 

trabalhadores do setor, com auxílio de tecnologias as mais diversas, inclusive da mídia até 



- 330 - |   Direito em Perspectivas 

 

saúde, especialmente, entre profissionais e pacientes, dadas as disparidades 

inerentes a um país continental como o Brasil. A universalidade, portanto, 

refere-se ao processo de extensão de cobertura dos serviços.  

INTEGRALIDADE 

Pode-se afirmar que a integralidade proposta pelo SUS refere-se 

ao modelo de atenção. Tal princípio considera o conjunto de ações para a 

promoção, prevenção de riscos e agravos, assistência e recuperação da 

saúde, seja por ações para a detecção precoce de doenças, diagnóstico, 

sejam para o tratamento ou reabilitação. 

A integralidade expressa no artigo 198, inciso II, da CR/88, nas 

palavras de Aith (2014:14) “(...) pode ser interpretada como um princípio 

constitucional do sistema, à medida que o artigo 196 da Constituição 

dispõe que o Estado deve adotar políticas sociais e econômicas que visem à 

promoção, proteção e recuperação da saúde” 

A integralidade dos serviços públicos de saúde, com 

prioridade para as ações preventivas, abarca a noção de que o 

sistema público deve oferecer atenção integral às pessoas, 

compreendendo ações de promoção, prevenção e recuperação 

da saúde e englobando serviços de atenção primária, 

secundária e terciária. A integralidade inclui, ainda, os 

serviços de assistência farmacêutica e os de recuperação e 

reabilitação. (Aith, 2014:13)  

Assim, a integralidade propicia o entrosamento de políticas, 

programas, práticas e cuidados reafirmando o dispositivo do Art. 196 da 

CR/88 que garante o direto à saúde “mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (Paim e Silva, 2010).  

EQUIDADE 

 
a normatização das bulas dos medicamentos e a implantação de serviços de ouvidoria, 

controle e avaliação da assistência, de modo a se multiplicar os canais de comunicação 

entre os produtores dos serviços (trabalhadores de saúde), gestores e usuários do sistema.” 

(Teixeira, 2011:4) 



- 331 - |   Direito em Perspectivas 

 

A equidade recebe maior atenção na década de 80, a partir da 

estratégia formulada pela OMS, “Saúde Para Todos no Ano 2000”, que 

visou à promoção de ações de saúde baseadas na noção de necessidade, 

destinadas a atingir a todos, independente de raça, gênero, condições 

sociais, entre outras diferenças que possam ser definidas socioeconômico e 

culturalmente (Viana et. al, 2003). 

Sobre a equidade, nesse momento, destaca-se que, a partir da 

noção de desigualdade, tal princípio diz respeito à necessidade de se “tratar 

desigualmente os desiguais”, de modo a se alcançar a igualdade de 

oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre 

os membros de uma dada sociedade.  

Equidade é a ausência de diferenças sistemáticas e 

potencialmente remediáveis em um ou mais aspectos de saúde 

nos grupos ou subgrupos populacionais definidos 

socialmente, economicamente, demograficamente ou 

geograficamente (ISEH, 2001)192 

Para tanto, ultrapassar as desigualdades em saúde implica 

redistribuição, inclusive, do perfil da oferta de ações e serviços. Enfim, é 

reconhecer que as desigualdades devem ser superadas. 

O Movimento da Reforma Sanitária, sob a crítica do sistema de 

saúde vigente, pretendia não apenas garantir direito à saúde a todos, mas 

também apropriar-se da noção de equidade no tocante à distribuição mais 

ampla dos recursos da saúde exigindo tanto organizar um sistema de saúde 

de maneira eficaz quanto atender às diversas necessidades da população 

frente aos escassos recursos (Viana, 2003).  

As dimensões da desigualdade em saúde são atribuídas a 

diferentes determinantes que podem corresponder a um 

conjunto de fatores interligados às condições de saúde e 

adoecimento, que definem o padrão de morbimortalidade dos 

diferentes grupos sociais, e/ou as diferenças na distribuição, 

organização e utilização dos recursos em saúde. (Viana, 

2003:59) 

 
192 Cf. International Society for Equity in Health (2001) Working definitions. 
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Em um contexto de desigualdades, a equidade permite o melhor 

atendimento, se observada a diversidade. Um dos princípios fundamentais, 

norteadores do SUS no Brasil, a equidade, positivada no inciso VII, Art. 7o 

da lei 8.080, abarca o acesso universal e igualitário e a ação sobre os 

determinantes dos níveis de saúde. Na legislação, a “igualdade de 

assistência” é entendida como sinônimo de equidade. Torna-se, portanto, 

importante compreender qual a acepção de equidade adota-se, como 

princípio finalístico do SUS, já que, dependendo da definição, pode- se 

modificar muito as decisões, políticas e condutas para o Sistema (Duarte, 

2000).  

O termo equidade o surge, pela primeira vez, em documento 

oficial, em 1993, na Norma Operacional Básica do SUS (NOB SUS 

01/93). Vários são os conceitos para equidade e, no campo sanitário, não é 

diferente. Equidade é comumente definida como “igualdade de acesso”, 

“tratamentos iguais para mesmas necessidades”, “tratamento desigual para 

os desiguais” ou, ainda, “distribuição de recursos que é feita em função das 

necessidades de saúde de uma determinada população193”, 

Essa polissemia pode ser justificada pelo fato de que o setor 

sempre trabalhou com o enfrentamento de situações 

específicas, em função de dados epidemiológicos que, grosso 

modo, revelam as condições sociais da grande maioria da 

população; aliás, procedimento previsto no inciso VII, do 

Artigo 7o, da Lei Orgânica da Saúde (“utilização da 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática”). Ou seja, 

na área sempre houve um atendimento desigual para situações 

desiguais. (Backx, 2005:6)  

A variedade conceitual, de modo geral, leva ao consenso em 

relação à definição formulada por Margaret Whitehead, na obra The 

concepts and principles of equity in health (19910). A autora conceitua 

iniquidades em saúde como “as diferenças desnecessárias e evitáveis e que 

 
193 Cf. Brasil (2009) “Equidade em Saúde” Glossário Temático Economia da Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde. 
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são, ao mesmo tempo, consideradas injustas e indesejáveis. O termo 

iniquidade tem, assim, uma dimensão ética e social”. 

Whitehed, sob a dimensão ética e social, resgata e lapida o 

conceito de justiça como equidade, conforme Jonh Rawls, para aplicá-lo na 

saúde. Para Rawls (1992), deve ser celebrado um contrato social no qual 

todos, em posição original, deliberam princípios normativos para se 

alcançar o justo. O autor esclarece que tais princípios, por ele denominados 

de “princípios de justiça”, devem ser instrumentalizados por políticas e 

instituições, estas como intermediadoras para o convívio social.  

O pensador, em sua teoria, afirma que os princípios atribuem 

direitos e deveres às instituições e definem a distribuição adequada dos 

benefícios. Ou seja, as instituições e políticas devem ter por objetivo 

neutralizar as contingências sociais e culturais, assim como assegurar 

igualdade de oportunidades para que cada pessoa possa cultivar seus 

próprios talentos. Sob esse diapasão, é possível afirmar que uma política 

social e econômica eficiente proporciona maior cobertura, integração e 

qualidade dos serviços e políticas públicas (Maciel-Lima e Kfouri Neto, 

2013) 

No que se refere à ideia de cooperação social, Rawls (1992:30), 

em sua obra “Justiça como equidade: uma concepção política, não 

metafísica”, esclarece: 

A justiça como equidade parte da ideia de que a sociedade 

deve ser concebida como um sistema equitativo de 

cooperação, e adota uma concepção de pessoa adequada a 

essa ideia. 

(...) 

O senso de justiça é a capacidade de entender, de aplicar e de 

agir a partir da concepção pública de justiça que caracteriza 

os termos equitativos da cooperação social. A capacidade de 

concepção do bem é a capacidade da pessoa de formar, de 

revisar e racionalmente perseguir uma concepção da 

vantagem racional, ou do bem. No caso da cooperação social, 

esse bem não pode ser entendido estreitamente, mas como 

uma concepção do que é valioso na vida humana. Assim, a 

concepção do bem consiste normalmente num esquema mais 

ou menos determinado de fins últimos, isto é, fins que 

desejamos realizar por eles próprios, bem como ligações com 

outras pessoas e lealdades a vários grupos e associações.  



- 334 - |   Direito em Perspectivas 

 

(...) 

Essa concepção de justiça fornece uma descrição das virtudes 

cooperativas adequadas a uma doutrina política em vista das 

condições e requisitos de um regime constitucional. Não 

deixa de ser uma concepção moral pelo fato de restringir-se à 

estrutura básica da sociedade, na medida em que essa 

restrição é o que permite que ela sirva como uma concepção 

política da justiça das nossas presentes circunstâncias. Assim, 

numa interface consensual (tal como entendida aqui), a 

concepção da justiça como equidade não é considerada 

meramente como um modus vivendi 

Em termos práticos, pode-se inferir que, de acordo com essa 

teoria, é preciso que os ricos renunciem as vantagens das circunstâncias 

sociais e naturais que os beneficiam, salvo se tais benefícios sejam 

extensivos aos demais, a fim de aparar os feitos negativos da desigualdade. 

Para Rawls (1992 ), esse é o princípio da diferença: 

Não importa o quanto a situação de cada pessoa seja 

melhorada; do ponto de vista do princípio da diferença, não 

há ganho algum a não ser que o outro também ganhe. 

Sob essa égide, Whitehed (1990) trouxe o conceito de equidade 

em saúde, na perspectiva da justiça social. Entende-se, por essa 

perspectiva, que a injustiça se constitui de desigualdades que não 

beneficiam a todos sendo, portanto, necessário compensar os efeitos das 

desigualdades de condições, por meio de mecanismos de discriminação 

positiva: 

A formulação de uma resposta política forte e adequada às 

iniquidades de saúde obriga a agir numa ampla variedade de 

campos: em primeiro lugar, devem ser estabelecidos os 

valores; a seguir, há que se descrever e analisar as causas; 

depois, devem ser erradicadas as causas profundas das 

iniquidades; e, por último, devem-se reduzir as consequências 

negativas das más condições de saúde” (Whitehead, 1990). 

Assim, a equidade em saúde tem acepção distributiva 

considerando as diferentes necessidades dos cidadãos. Implicaria em 

promover redistribuição de bens e serviços determinantes da saúde, de 

forma a minimizar diferenças. Para a autora, todos devem ter justa 

oportunidade para desenvolver pleno potencial de saúde, ou seja, ninguém 
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deve estar em desvantagem. Reafirma, portanto, a ideia de redução das 

diferenças consideradas “desnecessárias, evitáveis e injustas”, o que 

implica na igualdade de oportunidades: igualdade de acesso para iguais 

necessidades, uso igual dos serviços para necessidades iguais e igual 

qualidade de atenção para todos. O alcance da equidade, portanto,  

É suficiente observar que, numa sociedade marcada por 

profundas divisões entre concepções opostas e 

incomensuráveis do bem, a justiça como equidade permite-

nos pelo menos conceber como a unidade social pode ser 

possível e estável. (Rawls, 1992:45)  

Então, a equidade se concretizaria pela implementação de políticas 

equânimes- que reconhecem as diferenças (justas ou injustas) e pertinentes 

às necessidades seja pela distribuição de recursos; oportunidades de acesso, 

ou utilização dos serviços. A equidade coloca-se, portanto, como fio 

condutor para a formulação de políticas de saúde, mesmo que não tenha 

efeitos imediatos para a redução de iniquidades mais efetivas e com 

respostas a problemas específicos. 

AS PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO BRASILEIRA E OS GASTOS 

EM SAÚDE 

De acordo com as projeções do IBGE194, a alteração da estrutura 

etária brasileira é considerável, nos últimos anos, e mais expressiva, se 

comparados os dados do ano de 2000 para o de 2036. A população entre 15 

e 24 anos de idade teve uma queda de 7,6 pontos percentuais. Já a 

população com idade compreendida entre 25 a 59 anos teve um aumento de 

oito pontos percentuais. A população acima de sessenta anos quase 

triplicou, apresentando um aumento de 13,3 pontos percentuais. Em termos 

absolutos, a população acima de 60 anos passará de 14,2 milhões, em 2000, 

para 48,9 milhões habitantes em 2036.  

Nesse contexto destaca-se que os gastos de saúde da população 

idosa, sabidamente, são maiores em relação ao restante da população 

 
194 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 10 de junho de 2017. 



- 336 - |   Direito em Perspectivas 

 

demandando, consequentemente, mais investimento principalmente se 

considerado um aumento populacional tão expressivo. Conforme dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde de 2013195, mais de cinquenta por cento da 

população entrevistada, com idade acima de 65 anos, referiu diagnóstico de 

hipertensão, quase 20%, de diabetes e 25% de colesterol alto. Doenças 

crônicas que, se não controladas inevitavelmente, geram ainda mais custos 

à saúde.  

No caso da saúde, de acordo com os dados do Portal da 

Transparência196, nos últimos cinco anos, o maior percentual de aplicação 

ocorreu em 2015 e não ultrapassou a casa dos 13,7% da Receita Corrente 

Líquida (RCL), ou seja, a União não aplicou o mínimo constitucional. Não 

será no ano de 2017 que conseguirá aplicar os mínimos 15% para elevar os 

gastos com a saúde a patamares considerados, minimamente, aceitáveis, 

para um congelamento de gastos pelo período de vinte anos. 

Tabela 01: Gasto Público Primário Federal em Saúde em % da RCL 

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

* Em milhares de reais 

 

 
195 IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2013 - Percepção do estado de saúde, estilos de 

vida e doenças crônicas, 2013. IBGE: Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default.shtm Acesso em: 10 

de junho de 2017. 
196 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União “Portal da 

Transparência”. Disponível em http://www.portaldatransparencia.gov.br. Acesso em: 10 

de junho de 2017 

Ano RCL* Despesa Liquidada* 

Percentual 

Aplicado 

2016 R$  722.474.299,18 R$     98.494.822,88 13,6% 

2015 R$  674.522.742,05 R$     92.154.111,99 13,7% 

2014 R$  641.578.197,33 R$     85.130.901,08 13,3% 

2013 R$  699.643.229,44 R$     85.384.222,46 12,2% 

2012 R$  616.933.348,52 R$     84.052.672,78 13,6% 
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Em relevante trabalho, publicado pelo IPEA, Vieira e 

Benevides197 apresentaram uma projeção dos impactos da EC nº 86/2015 e 

da EC nº 95/2016 para os próximos anos. O Gráfico 01 apresenta o 

resultado das projeções sobre a participação dos limites mínimos de ações 

e serviços públicos de saúde em relação ao PIB. A projeção já parte de um 

valor inferior ao patamar atual, devido à queda no primeiro ano de vigência 

da EC nº 95/2016. Enquanto, durante a vigência da EC nº 29/2000, o 

financiamento federal do SUS se situou na faixa entre 1,6% e 1,7% do 

PIB.Com a previsão, para 2016, o valor seria de 1,71% do PIB, mas, para 

2017, o limite mínimo para aplicação em ASPS seria de 1,47% do PIB e, 

com a manutenção da regra da EC nº 86/2015, seria de 1,51% do PIB. 

 

Gráfico 01: Projeção do impacto da EC nº95/2016 sobre o gasto 

federal com saúde em comparação com a manutenção da regra da EC 

nº 86/2015 – em % do PIB (Hipóteses: piso da PEC 241 = 13,2% da 

RCL de 2016; e RCL 2016 = R$ 689 bilhões). 

 

Fonte: Vieira e Benevides, 2016b 

 

 
197 VIEIRA, Fabiola S.; BENEVIDES, Rodrigo P. S. “Os impactos do novo regime fiscal 

para o financiamento do sistema único de saúde e para a efetivação do direito à saúde no 

brasil”. Nota técnica nº 28. Brasília: IPEA, 2016. 
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Não se pode afastar a realidade de que, de acordo com os dados do 

Banco Mundial198, em 2014, o gasto público no custeio da saúde 

representou 45,5 e atendeu, exclusivamente, a 75% da população brasileira, 

com a oferta integral de bens e serviços de saúde, ou seja, sem cobertura da 

saúde suplementar. Além disso, bens e serviços de vigilância em saúde 

(sanitária e epidemiológica), vacinação, tratamentos de alto custo não 

cobertos pelos planos de saúde, nomeadamente, o oncológico e o 

transplante de órgãos, são atendidos, na sua totalidade, pela rede pública de 

serviços de saúde. 

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS DO DIREITO À SAÚDE NO 

ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

O Século XX foi marcado pelo veloz crescimento do “saber 

médico-sanitário” e pelas inovações tecnológicas que aumentaram os 

custos dos serviços de saúde e forçaram a participação do Estado no 

financiamento e na provisão de cuidados médicos. Como resposta, o 

Estado de Bem-Estar (Welfare State) caracterizado, principalmente, pela 

cobertura universal de serviços sociais básicos (educação fundamental, 

previdência, assistência social e saúde) vincula-se à proteção social e, em 

alguns países, à desmercantilização desses direitos e à universalização de 

políticas públicas. Nesse panorama de proteção social pelo Estado, 

apresenta-se a realidade da escassez que é, por definição, uma 

característica inerente aos recursos, em qualquer campo da atividade 

humana, já que jamais haverá suficiência na oferta de recursos para a 

satisfação integral das crescentes e ilimitadas aspirações do homem. 

Assim, posto está o conflito entre financiamento, recursos escassos e 

crescente demanda. (Brasil, 2011) 

Como alternativas de solução desse conflito, apresentaram-se 

diversos modelos de financiamento: o modelo de Beveridge, baseado no 

 
198 Banco Mundial. Disponível em: https://data.worldbank.org/. Acesso em: 10 de junho 

de 2017 
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financiamento fiscal, na universalidade de acesso e na gratuidade da 

atenção em todos os níveis de complexidade. O modelo de Bismarck, 

fundado no seguro social, na estrutura corporativa e no acesso 

condicionado pela situação de emprego. E, por fim, o modelo de mercado, 

organizado a partir da capacidade de compra de seguro-saúde pelos 

indivíduos e empresas, sendo o acesso dependente da capacidade de 

consumo do indivíduo199 (Costa et. al, 2000). 

Os modelos organizacionais de Beveridge e Bismarck 

exigiram, para o seu desenvolvimento, uma forte intervenção 

do Estado na definição da cesta de serviços e na negociação 

das condições do trabalho médico. (...) A solução de mercado, 

que é aplicada de modo específico nos EUA, apresentou, até 

os anos 1980, um desenvolvimento residual da ação do 

Estado na organização da oferta e na regulação do trabalho 

médico. (Costa et. al,, 2000:212). 

A CR/88 assegurou a todo cidadão o direito aos serviços públicos 

de saúde e à assistência social e instituiu o financiamento do SUS e da 

Seguridade Social, baseado no modelo de Beveridge. O Art. 194 estabelece 

as diretrizes do sistema de seguridade social, como também inclui o 

sistema público de saúde nessa seguridade: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da 

lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 

objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

 
199 “Um quarto modelo, praticamente extinto, desde o esfacelamento da União 

Soviética(...). No seu apogeu, cobriu os países socialistas do leste europeu, chegando a 

Cuba, no início dos anos 1960. Sua identidade com o modelo anglo-saxão está na 

universalidade do acesso e no financiamento estatal, mas com uma característica 

específica: ausência do setor privado, sendo a provisão exclusivamente estatal, pelo menos 

até seu apogeu.” (Brasil, 2011:30). 
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VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 

Governo nos órgãos colegiados. 

Nos termos dos artigos 195 e 198 da CR/88, o financiamento do 

SUS é responsabilidade comum da União, do Distrito Federal, dos estados 

e dos municípios.  

O processo de busca de fontes de financiamento e as inúmeras 

crises também fizeram parte do processo de construção do SUS. A 

vinculação de recursos para o SUS já constava da proposta da Comissão 

Nacional da Reforma Sanitária e pretendia vincular à saúde recursos 

equivalentes a 10% do PIB. No entanto, tal vinculação só ocorreu 12 anos 

mais tarde, com a Emenda Constitucional n. 29 (EC n. 29/2000), de 13 de 

setembro de 2000, que estabeleceu a vinculação das receitas da União, dos 

estados, dos municípios e do Distrito Federal (Vianna, 2005). 

A EC n. 29/2000 estabeleceu a base de cálculo e os percentuais 

mínimos de recursos orçamentários que a União, o Distrito Federal, os 

estados e os municípios tornaram-se obrigados a aplicar em ações e 

serviços públicos de saúde. Mas a efetividade dessa emenda exigia a 

regulamentação, por Lei Complementar (LC), nos termos do parágrafo 

terceiro que previa a reavaliação dos percentuais mínimos, pelo menos a 

cada cinco anos, desde a data de promulgação da Emenda. Após mais doze 

anos, em 2012, a LC n. 141/2012 manteve a mesma regra da EC n. 

29/2000 e não adicionou mais recursos. 

A LC n. 141 regulamentou o Art. 198 da CR/88 e definiu: a) valor 

mínimo e normas de cálculo da quantia mínima a ser aplicada, anualmente, 

pela União; b) percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos 

a serem aplicados, anualmente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 

municípios; c) critérios de rateio dos recursos da União (destinados aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios) e dos estados (destinados aos 

seus respectivos municípios para redução progressiva de desigualdades 



- 341 - |   Direito em Perspectivas 

 

regionais); d) normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal.  

Após a publicação da LC nº 141/2012, o Ministério da Saúde, 

responsável pela direção nacional do Sistema Único de Saúde, passou a ser 

o responsável por monitorar e avaliar a aplicação dos recursos mínimos no 

SUS, com vistas ao cumprimento à determinação constitucional. 

Em 16.10.2012, foi publicado o Decreto n. 7.827 que 

regulamentou a LC n. 141/2012 e estabeleceu os procedimentos de 

condicionamento e restabelecimento das transferências constitucionais, 

além dos procedimentos de suspensão e restabelecimento das 

transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da 

aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde dos quais 

trata a LC n. 141/2012.  

Em 2015, a EC n. 86 alterou o inciso I, do §2º, do Art. 198 da 

CR/88, referente ao valor mínimo e às normas de cálculo da quantia 

mínima a ser aplicada, anualmente, pela União e definiu o cumprimento 

progressivo, em cinco anos, a partir de 2016. Além disso, revogou o inciso 

IV do §3º do mesmo artigo que previa a possibilidade de o percentual 

mínimo da União ser reavaliado, por Lei Complementar, pelo menos a 

cada cinco anos, e determinou a inclusão, para fins de cumprimento do 

montante mínimo aplicado pela União, dos recursos destinados para a área 

de saúde, oriundos da exploração de petróleo e do gás natural e das 

emendas individuais. 

Diante desse cenário de alterações legislativas, atualmente, o 

financiamento do SUS alterou-se. A União aplicará, anualmente, em ações 

e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor da 

Receita Corrente Líquida (RCL) do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15%, mas que será cumprido, progressivamente, 

garantindo, no mínimo: a) 13,2% da RCL, no primeiro exercício financeiro 

subsequente ao da promulgação da EC n.86/2015; b) 13,7% da RCL, no 
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segundo exercício financeiro; c) 14,1% da RCL, no terceiro exercício 

financeiro; d) 14,5% da RCL da receita corrente líquida, no quarto 

exercício financeiro; e) 15% da RCL, no quinto exercício financeiro 

subsequente ao da promulgação da EC n.86/2015. 

Sobre os estados, Distrito Federal e municípios, a EC n. 86/2015 

estabeleceu: 

Art. 5º A União aplicará, anualmente, em ações e serviços 

públicos de saúde, o montante correspondente ao valor 

empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos 

termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o 

percentual correspondente à variação nominal do Produto 

Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei 

orçamentária anual.  

§ 1º (VETADO).  

§ 2º Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata 

o caput não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um 

exercício financeiro para o outro.  

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, 

em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze 

por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 

155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da 

Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios.  

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos 

a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 

158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal.  

Art. 8º O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) 

do produto da arrecadação direta dos impostos que não 

possam ser segregados em base estadual e em base municipal.  

Art. 9º Está compreendida na base de cálculo dos percentuais 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios qualquer 

compensação financeira proveniente de impostos e 

transferências constitucionais previstos no § 2º do art. 198 da 

Constituição Federal, já instituída ou que vier a ser criada, 

bem como a dívida ativa, a multa e os juros de mora 

decorrentes dos impostos cobrados diretamente, ou por meio 

de processo administrativo, ou judicial. 

O desrespeito à determinação constitucional e legal permite à 

União decretar intervenção nos estados e Distrito Federal, assim como a 

intervenção dos estados nos seus respectivos municípios. Tal intervenção é 

uma exceção, autorizada pela CR/88, para assegurar a aplicação do mínimo 

exigido nas ações e serviços públicos de saúde. E, ainda, a Lei de 
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Responsabilidade Fiscal configura crime de responsabilidade a retenção 

dos recursos mínimos.  

Além disso, a Lei Complementar nº 141/2012 prevê a 

responsabilização do agente público: 

Art. 27. Quando os órgãos de controle interno do ente 

beneficiário, do ente transferidor ou o Ministério da Saúde 

detectarem que os recursos previstos no inciso II do § 3º do 

art. 198 da Constituição Federal estão sendo utilizados em 

ações e serviços diversos dos previstos no art. 3º desta Lei 

Complementar, ou em objeto de saúde diverso do 

originalmente pactuado, darão ciência ao Tribunal de Contas 

e ao Ministério Público competentes, de acordo com a origem 

do recurso, com vistas: 

I – à adoção das providências legais, no sentido de determinar 

a imediata devolução dos referidos recursos ao Fundo de 

Saúde do ente da Federação beneficiário, devidamente 

atualizados por índice oficial adotado pelo ente transferidor, 

visando ao cumprimento do objetivo do repasse; 

II – à responsabilização nas esferas competentes. 

No Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, que detalha a 

aplicação da Lei Complementar nº 141/2012, ficou estipulado que o 

descumprimento dos percentuais mínimos a serem aplicados em Saúde 

deve ser comunicado: 

I – ao órgão de auditoria do SUS; 

II – à direção local do SUS; 

III – ao responsável pela administração orçamentária e 

financeira do ente federativo; 

IV – aos órgãos de controle interno e externo do ente 

federativo;  

V – ao Conselho de Saúde; e 

VI – ao Ministério Público.  

O descumprimento também autoriza, como sanção, a retenção de 

parcelas dos fundos de participação. Para tanto, o Ministério da Saúde 

comunica o fato à Secretaria do Tesouro Nacional, para efetivação do 

bloqueio. O objetivo das sanções é assegurar a aplicação regular dos 

recursos em ações e serviços públicos, conforme a prioridade dispensada à 

saúde pela CR/88. 

Em 2016, foi aprovada, no Congresso Nacional, a EC nº 95 que 

estabelece limites para gastos, entre eles, aqueles com a saúde pública, 

aplicando, na prática, um montante inferior aos 15% constitucionalmente 

determinados. Sobre tal tema, está destinado um capítulo mais adiante. 
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A EC Nº 95/2016 NA PRÁTICA 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão conceitua 

despesas primárias como “aquelas que pressionam o resultado primário, 

alterando o endividamento líquido do Governo (setor público não 

financeiro) no exercício financeiro correspondente”200. 

Além do teto das despesas primárias, decorrente da EC nº 

95/2016, desde 2000, o Brasil possui um teto estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal201que decorre de meta de superávit primário. 

Assim, as despesas primárias serão duplamente penalizadas, já que, além 

dos limites impostos pela referida emenda constitucional, deverão 

submeter-se ao superávit primário. Em outras palavras, pode-se dizer que, 

quanto maior a meta de superávit primário, a cada ano, mais baixo será o 

teto para as despesas primárias, ou seja, para os gastos sociais202. 

Nesse contexto, torna-se importante esclarecer que o valor 

previsto para a saúde foi menor, em termos reais, em relação ao último ano 

de vigência da EC nº 29/2000. Ou seja, a regra desta EC resguardava o 

orçamento federal do SUS, através da correção pela variação nominal do 

PIB, que incorpora a inflação e o crescimento real do PIB. Diferente do 

novo regime fiscal que corrige o orçamento apenas pela inflação (IPCA).  

A EC nº 95/2016 estabeleceu a RCL de 2016 a qual apresentou 

queda real, devido à redução da atividade econômica no país. 

Especificamente, em relação à saúde, houve exceção que, em pouco, altera 

a realidade de limite de gastos. 

 
200 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Glossário. Disponível em: 

<http://www.orcamentofederal.gov.br/glossario-1/glossario_view?letra=D>. Acesso em 

10 de junho de 2017. 

 
201 BRASIL. Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2012. Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
202 Instituto de Estudos Socioeconômicos (2017) Orçamento 2017 prova: teto dos gastos 

achata despesas sociais e beneficia sistema financeiro. Disponível em: 

<ttp://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/marco/orcamento-2017-prova-

teto-dos-gastos-achata-despesas-sociais-e-beneficia-sistema-financeiro>. Acesso em 10 de 

junho de 2017. 

http://www.orcamentofederal.gov.br/glossario-1/glossario_view?letra=D
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O Art. 198 da CR/88, estabelece que a União não poderia aplicar 

menos de 15% da RLC. E, no Art. 212, a União aplicará até 18%, mas os 

estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão 25% do resultado de 

impostos e transferências para a educação.203 

No entanto, essa medida é pouco efetiva para se garantir o 

necessário investimento. Mesmo se, em 2017, o custeio da saúde 

alcançasse os 15% em relação à RCL, ainda estaria longe do ideal. De 

acordo com dados do Ministério da Fazenda (20), o custeio já é inferior ao 

desejável, tendo em vista que não ultrapassou os 1,7% em relação ao PIB, 

nos últimos dez anos. A proposta dos sanitaristas, desde a Reforma, era de, 

no mínimo, dez por cento em relação ao PIB, para que se garantisse o 

atendimento adequado de uma política de saúde como se quer o SUS: 

universal, integral, equânime e gratuito a toda a população brasileira.  

Tabela 02: Gasto Público Primário Federal em Saúde em % do PIB 

Fonte: Ministério da Fazenda, 2016 

 

A EC nº 86/2015 já foi considerada penalizante para o 

financiamento, quando o desvinculou do PIB. Não restam dúvidas de que a 

EC nº 95/2016 significará o desmonte do SUS. O Gráfico 02 abaixo, 

elaborado por Vieira e Benevides204, realiza um comparativo simulado 

entre os gastos de saúde, em relação ao PIB, sob a vigência da EC nº 

29/2000 e da EC n° 95/2016, no período de 2003 a 2015. O custeio da 

 
203 Instituto de Estudos Socioeconômicos (2017) Orçamento 2017 prova: teto dos gastos 

achata despesas sociais e beneficia sistema financeiro. Disponível em: 

<ttp://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/marco/orcamento-2017-prova-

teto-dos-gastos-achata-despesas-sociais-e-beneficia-sistema-financeiro>. Acesso em 10 de 

junho de 2017. 
204 Ministério da Fazenda (2016) “Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos 

Federais Evolução dos Gastos Públicos Federais no Brasil: Uma análise para o período 

2006-15” Secretaria de Politica Econômica. Brasília: Ministério da Fazenda Disponivel 

em: http://www.spe.fazenda.gov.br/notas-e-

relatorios/relatorio_gasto_publico_federal_site.pdf. Acesso em:10 de junho de 2017. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 
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saúde, sob a vigência da EC nº 95/2016, seria superior ao proposto pela EC 

nº 29/2000 e, no final do período simulado, haveria uma queda 

significativa de 0,99 pontos percentuais a qual geraria um investimento em 

saúde de 1,01% do PIB, ou seja, quase metade em relação à EC nº 29/2000. 

Gráfico 02: Simulação do impacto da ECnº95/2016 sobre o Gasto 

Federal do SUS caso vigorasse desde 2003, em % do PIB 

 

Fonte: Vieira e Benevides, 2016 

Sob a análise do panorama da saúde no Brasil, tais considerações, 

embasadas em argumentos econômicos, relevam um prognóstico 

preocupante no que tange aplicação de recursos na saúde.  

A EC Nº 95/2016 E A EQUIDADE 

O Movimento da Reforma Sanitária, sob a crítica do sistema de 

saúde vigente, pretendia não apenas garantir direito à saúde a todos, mas 

também apropriar-se da noção de equidade no tocante à distribuição mais 

ampla dos recursos da saúde exigindo tanto organizar um sistema de saúde 

de maneira eficaz quanto atender às diversas necessidades da população 

frente aos escassos recursos205.  

Em um contexto de desigualdades, a equidade permite o melhor 

atendimento, se observada a diversidade. Um dos princípios fundamentais, 

 
205 VIANA, Ana Luiza d'Ávila; FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues; LIMA, Luciana 

Dias de. Política de saúde e eqüidade. São Paulo Perspec.,  São Paulo ,  v. 17, n. 1, p. 58-

68,  Mar.  2003 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392003000100007&lng=en&nrm=iso>. access on  14  Oct.  2017.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392003000100007. 
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norteadores do SUS no Brasil, a equidade, positivada no inciso VII, Art. 7o 

da lei 8.080, abarca o acesso universal e igualitário e a ação sobre os 

determinantes dos níveis de saúde206. Para tanto, ultrapassar as 

desigualdades em saúde implica redistribuição, inclusive, do perfil da 

oferta de ações e serviços. Enfim, é reconhecer que as desigualdades 

devem ser superadas de forma a minimizar diferenças.  

Acredita-se que o regime fiscal posto se apresenta como entrave 

para a efetivação do direito à saúde, em razão da perda de recursos, em 

relação à regra vigente e à redução do gasto público com a saúde (se 

verificado o PIB), uma vez que não haverá partilha dos ganhos decorrentes 

do crescimento econômico durante vinte anos. Além disso, aprofundará as 

iniquidades em saúde na medida que os mais vulneráveis estarão sujeitos à 

insuficiência da oferta, a escassez ou precária qualidade de serviços 

públicos de saúde enquanto aqueles que dispõem de recursos financeiros 

para o mercado privado terão acesso as melhores ações e serviços de saúde 

e tecnologias mais avançadas.207 

Conclui-se, portanto, que, de acordo o novo regime, não será 

possível efetuar o aumento de despesas totais e reais acima da inflação, 

mesmo se a economia do país estiver em crescimento, o que, 

inevitavelmente, acarretará a redução de investimentos, sucateamento do 

SUS, a queda da qualidade de vida da população que está envelhecendo e 

exigindo aumento de recursos. A EC nº 95/2016 reforça o 

subfinanciamento da saúde pública, o excesso de incentivos 

governamentais para o mercado privado e contribui para a redução do 

 
206 BRASIL. Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 
207 ROCHA, Luciano V. (2017) A EC 95/16 entre o teto e o assoalho do estado. 

Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI251944,11049-

A+EC+9516+entre+o+teto+e+o+assoalho+do+estado Acesso em : 10 de junho de 2017. 
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gasto público no total das despesas com a saúde. Um cenário paradoxal 

para sistema universal e equânime de saúde.208 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção histórica do SUS, especialmente a partir do 

Movimento Sanitário, resultou na ruptura de um sistema contratualista, 

excludente e de financiamento seletivo por um sistema que se quer 

universal, gratuito e equânime. Apesar de todas as dificuldades para a sua 

implementação, o SUS tem, hoje, um impacto social de grande 

importância, como sistema de proteção social, em razão dos resultados 

obtidos e da abrangência da cobertura alcançada. 

O sistema de saúde brasileiro se apresenta como política pública 

social e instrumento de superação das desigualdades, por meio da equidade 

institucionalizada nas políticas públicas que são um importante meio de 

ação estatal em prol do desenvolvimento social, impulsionadas pelos 

conflitos e disputas.  

O gasto público com a saúde mostra-se em desacordo com a 

política do SUS que visa um atendimento universal e integral para redução 

das desigualdades. Ter 54% do custeio da saúde com despesas privadas 

permite inferir que, em razão de falhas estruturais, parte da população 

recorre aos planos e seguros de saúde, acentuando ainda mais as 

iniquidades no país, à medida que cria um atendimento desigual àqueles 

com maior poder aquisitivo, permitindo-os usufruir de melhores serviços, 

tendo como contrapeso um serviço de diferenciada qualidade aos utentes 

do SUS. Enfim, o gasto privado maior, por meio de desembolso direto, ou 

por meio de aquisição de planos e seguros de saúde, e a menor participação 

de recursos públicos no setor concretizam a forma mais iniqua e excludente 

de financiamento. 

 
208 PIOLA, Sérgio F. et. al.  Estruturas de financiamento e gasto do sistema público de 

saúde. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: 

estrutura do financiamento e do gasto setorial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013 
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RESUMO: O presente artigo tenciona expor por meio dos princípios 

constitucionais recepcionados pela Constituição da Republica Federativa 

do Brasil, promulgada em 1988, as referidas garantias e a sua 

aplicabilidade no Direito de Família, em prol das entidades familiares 

reconhecidas pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.  Tais princípios 

regem essas unidades familiares e asseguram o reconhecimento pelo 

Estado e pela sociedade dessas novas estruturas. Valendo-nos de um 

referencial teórico doutrinário e normativo do princípio da dignidade da 

pessoa humana para asseverar igualdade e dignidade de todos os sujeitos 

detentores de seus direitos fundamentais. Esta proposta irá perpassar pela 

retroalimentação dos princípios, os quais são: o da boa-fé objetiva, da 

afetividade, da não intervenção ou liberdade, da igualdade e respeito à 

diferença, do pluralismo das entidades familiares, da proteção integral às 

crianças, adolescentes, jovens e idosos e o princípio da proibição do 

retrocesso social. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais. Personalidade. Garantias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em razão das mudanças comportamentais dos sujeitos na 

sociedade contemporânea o conceito de família foi se alterando no 

ordenamento jurídico pátrio, possibilitando conhecer ao longo do tempo 

novas configurações de entidades familiares recepcionadas pela 

Constituição Brasileira de 1988. 

Nesse movimento, cumpre destacar a importância dos princípios 

constitucionais aplicáveis ao Direito de Família e, em especial, às entidades 

familiares. Esses princípios possibilitaram a leitura constitucionalizada do 

instituto. A partir da promulgação da Carta Magna em 1988 e a recepção 

dos princípios nesta legislação, o Direito de Família se torna mais 

igualitário e solidário, sendo um marco na luta para o fim da desigualdade 

jurídica na família brasileira. 

 

2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS ÀS 

ENTIDADES FAMILIARES 

 

De acordo com a Constituição de 1988, a Família não é mais 

reconhecida apenas como uma união entre duas pessoas através do 

matrimônio, mas se reconheceu outras entidades familiares. Por esta 

premissa Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p.34) indica que em razão da 

importância desta fonte do Direito é que se faz necessário elencar para o 

Direito de Família alguns princípios que são vitais e fundamentais, e sem 

os quais não é possível a aplicação de um direito que esteja próximo do 

ideal de justiça.  

Nesse mesmo entendimento, Carlos Roberto Gonçalves (2017) 

dispõe que faz necessário adaptar-se à evolução social e aos bons 

costumes, incorporando também as mudanças legislativas sobrevindas nas 

últimas décadas do século passado. Adveio, assim, com ampla e atualizada 
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regulamentação dos aspectos essenciais do Direito de Família à luz dos 

princípios e normas constitucionais.  

Sarlet (2008, p. 62) orienta sobre a importância da aplicação dos 

princípios no ordenamento jurídico: 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver 

respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser 

humano, onde as condições mínimas para uma existência 

digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do 

poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em 

direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem 

reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço 

para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua 

vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. 

 

O Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal - 

STF em sua obra Curso de Direito Constitucional Contemporâneo introduz 

os aspectos da constitucionalização do direito civil em vertentes 

diferenciadas. Sendo uma delas reconhecer uma pluralidade de formas de 

constituição da família: (I) casamento; (II) união estável; (III) famílias 

monoparentais; (IV) união homoafetiva. Sendo assim, essa abrangência do 

direito de família ficou conhecida como “Pluralismo Familiar”, passam 

como princípios que se difundem por todo o ordenamento, a exemplo da 

isonomia, da solidariedade social e da dignidade humana. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O Direito de família é o mais humano de todos os ramos do 

direito, Não obstante, por muito tempo, pelo seu histórico de exclusões 

perpetrado por muito tempo, foi imperativo repensar o Direito de Família 

na contemporaneidade à luz dos Direitos Humanos, cuja base e 

ingredientes estão, também, diretamente relacionados à noção de 

cidadania. (GONÇALVES, 2017, p.22) 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU, do 

ano de 1948, considera que todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. A Constituição de 1988 reforça estes conceitos 
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preconizando o sentido de igualdade entre os homens e a garantia da 

dignidade de todos os sujeitos. A Carta Magna preconiza o seguinte em 

seus artigos 1º, 5º e 226. 

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) (grifei) 

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei (...) 

(...) 

§3°. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. (BRASIL, 1988) 

Art. 226 (..) 

(..) 

§7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 

oficiais ou privadas. (BRASIL, 1988) (grifei)  

 

Maressa Maelly Soares Noronha e Stênio Ferreira Parron (2017) 

afirmaram que cabe ao Estado se valer de tal princípio tanto para limitar 

quanto para nortear sua atuação, possuindo o dever de promover condutas 

eficazes que possibilitem o mínimo de condições de existência para cada 

ser humano, tendo em vista que este é o foco a ser protegido. Do mesmo 

modo, em recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais: 

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

ORDINÁRIA - LICENÇA GALA - UNIÃO ESTÁVEL 

HOMOAFETIVA - NEGATIVA INDEVIDA - DANOS 

MATERIAIS - DIAS DESCONTADOS DO SALÁRIO - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - 

MEROS ABORRECIMENTOS - PEDIDO 

IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. 

1. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a união estável 

e a família monoparental como entidade familiar, inovando 

em relação à Constituição anterior, que limitava a abrangência 

da entidade familiar àquela constituída pelo casamento. 2. Em 

que pese o art. 226 da CF/88 e o art. 1.723 do CC/2002 

descreverem como entidade familiar aquela formada por 

homem e mulher, bem como aquela formada por qualquer dos 
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pais e seus descendentes, os aludidos dispositivos, 

interpretados à luz dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da não discriminação, não podem afastar 

reconhecimento de entidade familiar entre pessoas do mesmo 

sexo, questão já sedimentada pelo excelso Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito dos julgamentos da ADI nº 4277 e da 

ADPF nº 132. 3. À luz da interpretação das disposições legais 

e dos princípios constitucionais pertinentes, mostra-se 

acertado o deferimento de licença gala ao servidor público, 

mediante prova de formalização da união estável, ainda que 

de natureza homoafetiva. 4. Restando incontroverso o 

desconto salarial dos dias faltados em decorrência do gozo da 

licença gala, legitimamente requerida pelo servidor, impõe-se 

a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de 

ressarcimento do valor correspondente a tal desconto (dano 

material). 5. Verificando-se que os fatos narrados constituem 

meros dissabores e aborrecimentos, sem abalo à dignidade ou 

à honra do servidor, há que ser mantida a sentença que julgou 

improcedente o pedido de indenização por alegados danos 

morais. 6. Devem ser mantidos os honorários advocatícios 

arbitrados na r. sentença, porquanto devidamente observados 

os critérios estabelecidos no art. 20 do CPC/73, bem assim a 

determinação de compensação da referida verba, nos termos 

do art. 21 do CPC/73 e da Súmula nº 306 do STJ, vigentes à 

época da publicação da sentença. (Ap. Cível nº. 

1.0145.12.079651-4, Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, j. 

31/01/2017, p. 10/02/2017). (grifei)212 

 

Artur Francisco Mori Rodrigues Motta (2013) discorre que a 

dignidade humana é importante para a convivência em sociedade. Assim, 

considera-se que a dignidade é um atributo da pessoa humana, que a torna 

merecedora de respeito e proteção independente da sua raça, origem, sexo, 

idade, estado civil ou condição socioeconômica. 

Ressalta-se que esse princípio tem um sentido amplo, que deve ser 

bem estudado antes de se aplicar em algum caso jurídico, pois, ao se 

considerar o princípio da dignidade humana, pode-se abrir um precedente 

nos julgamentos de outros casos. Nosso entendimento é que as relações 

familiares são pautadas na liberdade e igualdade de direitos para todos 

perante a lei. A dignidade humana é, pois, um valor intrínseco, nem mesmo 

 
212 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (2ª Câmara Cível). 

Apelação Cível nº 1.0145.12.079651-4. Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, Juiz 

de Fora, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 10/02/2017. Disponível 

em: https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao. Acesso 

em: 02 de agosto de 2019. 

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=189&totalLinhas=1354&paginaNumero=189&linhasPorPagina=1&palavras=danos%20morais&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&dataPublicacaoInicial=01/01/2017&dataPublicacaoFinal=10/02/2017&referenciaLegislativa=Clique%20na%20lupa%20para%20pesquisar%20as%20refer%EAncias%20cadastradas...&pesquisaPalavras=Pesquisar&
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um comportamento indigno é motivo para se privar um ser humano dos 

direitos fundamentais que lhe são inerentes. 

Ingo Wolfgang Sarlet (1998, págs. 97 e 98) citando o professor 

Vieira de Andrade, docente da Universidade de Coimbra, ensina que:  

 

(...) entre outros aspectos a serem analisados, identifica os 

direitos fundamentais por seu conteúdo comum baseado no 

princípio da dignidade da pessoa humana, que, segundo 

sustenta, é concretizado pelo reconhecimento e positivação de 

direitos e garantias fundamentais. Posição semelhante foi, 

recentemente, adotada na doutrina pátria, sugerindo que o 

princípio da dignidade da pessoa humana, expressamente 

enunciado pelo art. 1º, inc. III, da nossa CF, além de construir 

o valor unificador de todos os direitos fundamentais, que, na 

verdade, são uma concretização daquele princípio, também 

cumpre função legitimatória do reconhecimento de direitos 

fundamentais implícitos, decorrentes ou previstos em tratados 

internacionais, revelando, de tal sorte, sua íntima relação com 

o art. 5º, §2º, de nossa Lei Fundamental. Cuida-se de posições 

exemplificativamente referidas e que expressam e 

pensamento de boa parte da melhor doutrina, de modo 

especial no que tange à íntima vinculação entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. 

 

O autor ensina que, os direitos fundamentais, quando 

reconhecidos, mormente no Direito de Família, contribuem para a 

ampliação da dignidade da pessoa humana, terminando com o tratamento 

de “reificação” da pessoa.  

O princípio da dignidade é o núcleo existencial da pessoa humana, 

e a família é o espaço comunitário213 no qual a é possível a realização dessa 

vida digna e em comunhão com outras pessoas. Daí, a importância da 

aplicação de tal princípio.  

Recorremos, mais uma vez, a Ingo Wolfgang Sarlet (2008, p. 63) 

que assim manifesta sobre o Princípio da Dignidade da pessoa Humana: 

 

(..) qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todos e 

 
213 Expressão cunhada por Paulo Lôbo 
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qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 

a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da 

vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

A dignidade da pessoa humana é pressuposto essencial e garantia 

da isonomia de todos os seres humanos não sendo tolerado qualquer tipo 

de tratamento discriminatório ou arbitário em razão das suas escolhas.  

 

2.2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

 

Os princípios têm caráter fundamental no sistema das fontes do 

Direito, pois são normas que têm papel essencial no ordenamento, devido à 

sua posição hierárquica, ou porque determinam a própria estrutura do 

sistema jurídico. Ademais, segundo destaca José Joaquim Gomes 

Canotilho (2000, p. 1123), os princípios são fundamentos das regras, 

constituindo a base ou a razão de ser das regras jurídicas. 

Raquel Elias Sanches (2011, p. 26) preleciona que as questões 

como ética e honestidade são as bases desse princípio, assim, pode-se 

construir uma sociedade mais justa. A boa-fé objetiva se manifesta por 

meio do dever de colaboração dos membros da família, no plano 

patrimonial e pessoal, tanto à vigência da relação jurídica quanto após a 

sua dissolução. 

A incorporação da boa-fé como princípio jurídico conduz à tutela 

jurídica da confiança e à preservação da lealdade. Ressalte-se que, diante 

do caráter normativo do princípio da boa-fé, todos os deveres anexos dele 

decorrentes possuem como fonte a incidência do próprio princípio. São 

deveres anexos, por exemplo, o dever de cuidado em relação à outra parte, 

dever de respeito, dever de agir conforme a confiança depositada, dever de 

lealdade e probidade, dever de cooperação ou colaboração e o dever de agir 

conforme a razoabilidade e a equidade. 
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O princípio da boa-fé objetiva nas relações conjugais é importante 

a partir do momento que se decide pelo regime matrimonial, pela 

presunção da paternidade, a exemplo, assim ele é determinante para a 

gestão patrimonial e na dissolução da sociedade conjugal, caso ocorra. A 

boa-fé, buscando a isonomia entre os cônjuges, limitará os direitos 

subjetivos corrigindo qualquer abuso de direito cometido por uma das 

partes e evitando o enriquecimento indevido verificado na dissolução 

conjugal. 

 

2.3 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

As relações familiares não mais dependem do matrimônio e a 

questão da afetividade, atualmente, é reconhecida nas discussões jurídicas 

das referidas relações, o que torna importante o debate sobre esse princípio. 

Quando sentimos afeto por alguém isso demonstra que há uma ligação 

especial, de carinho, cuidado. Segundo a psicologia, esse sentimento é 

muito importante para as relações familiares, pois quando não sentimos 

mais afetividade por uma pessoa, significa que o relacionamento pode ter 

chegado ao fim. Andréa Ribeiro Nunes (2014, p. 2) discorreu que: 

 
O princípio da afetividade aborda, em seu sentido geral, a 

transformação do direito mostrando-se uma forma aprazível 

em diversos meios de expressão da família, abordados ou não 

pelo sistema jurídico codificado, possuindo em seu ponto de 

vista uma atual cultura jurídica, permitindo o sistema de 

protecionismo estatal de todas as comunidades familiares, 

repersonalizando os sistemas sociais, e assim dando enfoque 

no que diz respeito ao afeto atribuindo uma ênfase maior no 

que isto representa. Decerto o princípio da afetividade, 

entendido este como o mandamento axiológico fundado no 

sentimento protetor da ternura, da dedicação tutorial e das 

paixões naturais, não possui previsão legal específica na 

legislação pátria. Sua extração é feita de diversos outros 

princípios, como o da proteção integral e o da dignidade da 

pessoa humana, este também fundamento da República 

Federativa do Brasil. 

 

Para Claudia Vechi Torres e Maria dos Remédios Fontes Silva 

(2011, p. 14), o direito tem dificuldade de compreender esse significado de 
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afetividade, o que muitas vezes implica em seu uso indevido e acaba por 

limitar a sua objetividade e validade nas relações familiares. Essa 

dificuldade de empregar a afetividade no meio jurídico é consequência do 

seu estudo incipiente nesta ciência. 

No entendimento de TORRES e SILVA (2011), uma família surge 

quando uma pessoa decide viver com outra, porque acredita amar o outro, 

seja o outro um adulto (amor éros) ou uma criança (amor philía); e a forma 

de se ligar ao outro de modo público/ostensivo e estável será por meio das 

normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam o casamento ou 

a união estável ou a comunidade monoparental, cujo valor jurídico é a 

afetividade. A família pós-moderna é livre para iniciar uma convivência 

fundada no dever de proporcionar um ambiente que oportunize a prática da 

afetividade, seja na comunhão de vida, seja no cuidado, no 

compartilhamento de afetos. É o afeto um dos elementos caracterizadores 

da família, e não o único. 

Ricardo Lucas Calderón (2011) considera que a afetividade 

aplicada ao Direito de Família, não tem um sentido rígido ou definitivo. 

Que quando esse princípio se aplica ao Direito, ele deve ser apurado para 

casos específicos sob o prisma do direito, pois dessa forma, estar-se-á 

tratando dos contornos jurídicos conferidos à afetividade. Nesse diapasão, 

Marina Ribeiro Guimarães Mendonça e Lucas de Souza Lehfeld ressaltam 

que a: 

Afetividade é o princípio norteador do moderno Direito de 

Família permitindo a evolução jurídica e social cunhado no 

reconhecimento de família homoafetiva e seus direitos e 

garantias constitucionais a partir da compreensão de família 

em sentido amplo. A luta pela inclusão da afetividade, 

consagrada pelo princípio constitucional da Dignidade da 

Pessoa Humana, ventou nas relações homossexuais de que 

elas também seriam famílias e, portanto, passíveis de direitos 

e deveres como o casamento e a união estável. Surge, nesse 

cenário de contemplação da felicidade, a “família 

homoafetiva” como Justiça! (MENDONÇA e LEHFELD, 

2016, p. 167). 

 

Os modelos atuais de família se baseiam muito mais no princípio 

da afetividade. Assim, pode-se considerar que o afeto foi um dos grandes 
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transformadores das estruturas familiares modernas, que passam a ser 

constituídas pelo afeto existente entre os seus membros. Agrega-se, 

portanto, nas decisões judiciais a evolução legal do valor jurídico 

concedido ao afeto, como vem desempenhando esse importante instituto no 

Direito Brasileiro, que singularmente, pautam-se em princípios, fontes, 

normas, técnicas distintas de outros ramos do Direito público e privado, e 

muitas vezes negado pelo próprio Direito Civil, em busca de assegurar a 

matriz afetiva nas relações familiares. 

 

2.4. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO OU LIBERDADE 

 

Qual seria o papel do Estado nas relações familiares? Cabe ou não 

ao Estado intervir nas relações familiares? Na opinião de PEREIRA 

(2004), muitos autores não chegam a um consenso sobre o papel ou o 

limite do Estado em estabelecer regras que disciplinam ou regem o Direito, 

em especial, o Direito de Família. Qual deveria ser então a abrangência 

dessa intervenção do Estado na garantia dos direitos familiares, em maior 

ou menor grau? 

Paulo Lôbo (2018) considera que o poder Estatal pode ser 

separado por três fases distintas. Uma primeira fase onde prevalecia o 

poder absolutista do Estado, em que prevalecia a vontade do monarca. 

Como segunda fase, aponta-se o Estado Liberal, onde deveria prevalecer a 

mínima intervenção do Estado. Na terceira e última fase, ainda subsiste 

uma intervenção excessiva do Estado nas relações familiares.  

Conforme o art. 1.513, do Código Civil, é defeso a qualquer 

pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão da vida 

instituída pela família. Esse princípio assegura a liberdade e a não 

intervenção. 

São deveres do Estado algumas garantias de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069 de 13 de julho se 

1990.À exemplo, no art. 7º, no qual se preceitua que a criança e o 
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adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o seu nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  

Nesse mesmo sentido, apresenta-se o art. 4º: 

 
Art. 4º. 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. Parágrafo 

único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de 

receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) 

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; c) preferência na formulação e na 

execução das políticas sociais públicas; d) destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude. 

 

Dentre esses direitos garantidos, pode-se elencar o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e 

à dignidade, cabem também ao Estado proteger as crianças e os 

adolescentes em relação a qualquer forma de discriminação, exploração, 

violência, crueldade, opressão e negligência. 

Nesse sentido, cabe registrar que, por vezes, em casos específicos, 

é necessária a intervenção do Estado: ele deve agir quando há violação de 

direitos e garantias dos vulneráveis ou a sua distorção. Para Rogério 

Medeiros Garcia de Lima (2004), prevalece o Estado Democrático e, nesse 

sentido, o juiz assume o compromisso de exercer o poder estatal de acordo 

com os princípios orientadores do ordenamento jurídico, do qual derivou 

sua investidura no cargo e de onde lhe advém a força da decisão. 

Cabe ao Estado, segundo a Constituição, assegurar a proteção da 

família e não está assegurada a intervenção do Estado. Conforme Débora 

Queiroz Oliveira Feres Ribeiro (2011, p.169), a partir da 

constitucionalização do Direito de Família, o indivíduo se atrelou à chance 

de realizar livremente suas escolhas, descobriu um campo em que o Estado 

não poderia intervir, num sentido inverso do contrato e da propriedade, que 

o Direito tomou sobre o limite da escolha individual. 
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Independentemente de qualquer argumentação, o que prevalece na 

Constituição é que o Estado deve assegurar a proteção da família. Desta 

forma, pode-se entender que, dependendo da situação de fato, o Estado 

deve intervir para assegurar esses direitos e as garantias fundamentais. 

Subentende-se que, nos casos em que o direito não seja desrespeitado, 

inexiste a necessidade da intervenção estatal. 

 

2.5. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E RESPEITO À DIFERENÇA 

 

Este princípio diz respeito à proporcionalidade de tratamento entre 

as pessoas para que não haja qualquer privilégio de uns sobre os outros. 

Trata-se de princípio que tem uma ligação direta com o conceito de justiça 

e moral e que deve iluminar o caminho do legislador na elaboração das leis 

e também ao operador do direito, para que se chegue a uma decisão justa e 

acertada, ou seja, que trate todos os indivíduos não apenas como sujeitos de 

direitos, igualdade formal, mas que estes mesmos sujeitos podem ser 

diferentes entre si e merecem tratamento diferenciado por este motivo, 

igualdade material. 

O princípio da igualdade não visa impor privilégio a qualquer 

indivíduo que seja, apenas busca colocar em igualdade aqueles que são 

desiguais, respeitando-os na medida de sua desigualdade. O art. 227, §6º da 

Constituição Federal preleciona: 

 
Art. 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. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, 

de 2010) 

(...) 

§6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
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Denota o exemplo de tratamento isonômico quando oportuniza o 

tratamento de forma igual entre todos os filhos, neste sentido, estes 

comandos legais reconhecem a igualdade entre aqueles que eram 

considerados diferentes, o que demonstra uma enorme evolução no Direito 

de Família após a promulgação da Constituição da República de 1988 que 

determina em seu art. 5º que 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. 

Logo no parágrafo primeiro da Carta Magna, determina que 

“Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. Considera-se que esses direitos positivados na Constituição 

Federal tem por intuito estabelecer que ambas as pessoas envolvidas no 

relacionamento devem ser tratadas de forma igual, e também 

responsabilizadas na mesma medida, prevalecendo nas instituições 

familiares em relação aos filhos, aos cônjuges, aos companheiros e entre a 

liderança familiar.  

Outro exemplo de igualdade no Direito de Família é a igualdade 

de direitos e deveres de ambos os cônjuges que encaminham a direção da 

sociedade conjugal com a mútua colaboração. Este fato demonstra também 

uma ruptura com o modelo patriarcal antigo em que a figura do homem era 

o responsável pelo sustento e direção da prole, abrindo espaço para a 

decisão em comum acordo. 

O princípio da igualdade e respeito à diferença deve ser garantido 

a todos os membros da família indiferente de qual núcleo familiar pertença, 

mas, havendo discriminação de uma família homoafetiva em relação a 

qualquer outra família, aplica-se o principio da igualdade e respeito à 

diferença. Essa característica diferenciadora das famílias homoafetivas 

merece ser contemplada pelo direito como uma das entidades familiares 

reconhecida no ordenamento jurídico pátrio. 
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Neste ínterim, PEREIRA (2004, p. 100) afirma que o discurso da 

igualdade está intrinsecamente vinculado à cidadania, uma outra categoria 

da contemporaneidade, que pressupõe também o respeito às diferenças. Se 

todos são iguais perante a lei, todos estão incluídos no laço social. 

O que deve permanecer é o senso de igualdade e respeito à 

diferença, gerador do ideal de justiça. Considera-se que mesmo existindo o 

princípio da igualdade e da não discriminação, muitas vezes esses 

princípios não se aplicam na vida cotidiana. Com uma sociedade ainda 

discriminatória, onde os direitos ainda precisam ser assegurados, 

principalmente por aqueles tidos como diferentes pela sociedade.  

 

2.6 PRINCÍPIO DO PLURALISMO DAS ENTIDADES 

FAMILIARES 

 

As entidades familiares atualmente são de diferentes composições, 

e essas instituições não são mais vistas somente sob o ponto de vista 

consanguíneo, cabendo, também a questão da afetividade para a construção 

desse novo tipo familiar, que não mais se identificam com os padrões 

tradicionais e sim, em um viés pluralista.  

Antes da Constituição de 1988 somente o casamento era 

merecedor de reconhecimento e proteção. A partir de uma nova ordem 

constitucional e com o reconhecimento da dignidade da pessoa humana 

como base do Estado, surgiu uma nova forma de encarar o direito, uma 

forma mais humanizada que coloca a pessoa no centro das discussões e a 

sua proteção acima do patrimônio. 

O pluralismo das entidades familiares começa a ter destaque a 

partir do reconhecimento de outras formas de união familiar que não são 

realizadas pelo matrimônio. Assim, a partir do reconhecimento de união 

estável, por exemplo, começa a aceitação por parte da população de 

direitos de outros tipos de entidade familiar como a monoparental, a 

homoafetiva, dentre outras.  
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NORONHA e PARRON (2017) definem que enxergar sob a ótica 

do princípio do pluralismo familiar é admitir e dar crédito às variadas 

organizações familiares, que a partir do vínculo da afetividade, surgem de 

forma cada vez mais intensa no meio social; fato este que não pode ser 

ignorado tanto pela sociedade quanto pelo legislador. 

Alicerçada na existência da pluralidade de organizações que se 

considera família, o reconhecimento da afetividade nestas relações se torna 

indiscutível. Cabe então a cada pessoa a escolha de seu modelo familiar e 

sem a intervenção do Estado. Este, aliás, deve apenas afiançar a dignidade 

da pessoa humana dos integrantes da família, pois é primordial para a todas 

as relações analisadas sob a luz do princípio da afetividade. (RIBEIRO, 

2011) 

Assim, pode-se salientar que o pluralismo nas relações familiares 

demonstra que não só o mundo evoluiu, mas buscou proteger essas 

relações plurais, procurando incorpora-las no que tange aos direitos dos 

cidadãos e a sua proteção. 

 

2.7 PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 

 

A proibição ao retrocesso social está ligada intimamente ao 

pensamento constitucionalista que se dirige ao fim do estabelecimento de 

ações futuras por parte do Estado e da sociedade como um todo no intuito 

de diminuir as desigualdades existentes e ainda maximizar o alcance dos 

direitos sociais. A ideia de proibição ao retrocesso social não permite a 

diminuição ou aniquilamento dos direitos sociais alcançados por uma 

sociedade e orienta tanto o legislador na elaboração das leis quanto o 

julgador no sentido de aplicação das normas ou no reconhecimento de que 

esta ou aquela norma contribuem para o retrocesso social. 

Muitos dos princípios abordados nesse estudo, dentre eles o 

princípio da dignidade humana, da igualdade e da não discriminação, do 

reconhecimento e das relações familiares plurais, deixam claro que os 
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legisladores estão a contemplar de forma explícita ou implícita as novas 

relações familiares. Deixar de reconhecer tais arranjos familiares, ignorá-

las ou destituí-las de seus direitos representaria um retrocesso. 

NORONHA e PARRON (2017) entendem que à medida que o 

Estado garante direitos sociais, deve também atentar para seu cumprimento 

satisfatório, posto que vão além do campo de mera obrigação positiva e 

não podem ser ignorados quanto à sua efetiva realização. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2006) discorre que existe uma ligação entre 

a proibição do retrocesso social e o direito a segurança jurídica. Assim 

considera-se que a otimização da eficácia e da efetividade deste direito 

protege a dignidade das pessoas evitando a sua redução. A Constituição 

Federal de 1988 representa um avanço da expansão dos direitos 

fundamentais e suas garantias, na medida em que, a dignidade humana 

passou a ser protegida abarcando, também, a ideia de igualdade material 

subjacente aos direitos sociais. 

Conforme entendimento de Alexandre Marques Siqueira (2010, 

p.7) a proibição do retrocesso social consiste em que o Estado não pode se 

furtar dos deveres de concretizar o mínimo existencial, de maximizá-lo e 

de empregar os meios ou instrumentos cabíveis para sua promoção, sob 

pena de a sociedade vir a experimentar uma imensa limitação no exercício 

de todos os seus direitos. 

Dessa forma, entende-se que a proibição do retrocesso social é de 

suma relevância, pois permitir que ele ocorra seria o mesmo que deixar de 

aplicar os direitos já garantidos pela Constituição de 1988. Não respeitar os 

avanços sociais no reconhecimento das contemporâneas modalidades de 

entidades familiares seria um viés que destoa da construção do Direito 

brasileiro alcançada ao longo dos últimos anos. Negar o reconhecimento às 

entidades familiares existentes socialmente significaria um retrocesso das 

garantias e direitos fundamentais já adquiridos. 

Desta forma, quando a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a 

igualdade entre homens e mulheres, nenhuma norma ou julgamento poderá 
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diminuir ou suprimir tal igualdade, sob pena de afronta direta a este 

princípio. 

Assim, muitas conquistas em termos de garantias familiares 

estariam em risco, resultando na desconstrução nada razoável dos 

fundamentos constitucionais sólidos, que não devem ser tocados. Os 

ganhos sociais obtidos através do tempo devem ser resguardados e não 

rejeitados. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A família é a entidade da qual emana a formação do ser humano e 

que passa por várias transformações sem perder seu verdadeiro sentido de 

ser. As várias formas de família introduzem uma diversidade de 

comportamento na sociedade, seja qual for à época, cultura ou nação. 

Tamanha é a importância deste instituto que o Direito a recepciona desde 

os tempos mais remotos até a atualidade. Dessa forma, é imprescindível à 

proteção do Estado das várias composições familiares, trazendo garantias, 

direitos e deveres para todos os seus componentes. 

Em razão dos tipos familiares existentes também se deve frisar a 

importância das relações que antecedem a formação da família e sua 

relação com o Direito. Muito embora possa não haver dúvidas a respeito de 

ambos os fenômenos, é relevante destacar que as garantias dos direitos dos 

envolvidos nos casos sempre ocorrerá quando houver concordância de 

vontade das partes.  

A família é, portanto, um espaço comunitário no qual o ser 

humano pode desenvolver suas potencialidades, aprimorar  suas 

características que o tornam de fato humano, desde a sua concepção, 

criação e até a formação de seu caráter, projetando naquele que nasceu no 

seio familiar, possa num futuro próximo e desejar formar a sua própria 

família segundo a sua vontade. É de cunho privado ao individuo ou ao 

casal estabelecer união livremente, pois a partir dela os envolvidos 
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moldariam um regime próprio e adequado ao seu contexto e vontade. 

Devendo analisar as implicações decorrentes de cada um dos regimes de 

bens, e adotar aquele que mais conveniente à sua realidade e expectativas. 

Como fruto da cultura, o significado contemporâneo de família 

transcende aos modelos formalmente estabelecidos. Os princípios que 

orientam, condicionam e indicam como a interpretação dos fatos deverá ser 

realizada e contribuem para que a nova concepção de família seja 

entendida. Por eles, além do reconhecimento conferido ao casamento, à 

união estável e à família monoparental, as demais entidades familiares 

encontraram proteção jurídica.  
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CAPÍTULO XIII 

________________________________________________________________________ 

OS ANIMAIS NOS NOVOS 
ARRANJOS FAMILIARES: um 

olhar jurídico frente aos animais 
no direito de família 

 

 

Hugo Manoel Moraes dos Santos214 

Victor Gomes Gonçalves Pereira215 

Ícaro Moreira Ursine216 

 

RESUMO Estudo do presente momento legislativo e judicial brasileiro 

frente a temática dos animais em consonância com direito de família, 

destacando a crescente discussão social e movimentação jurisprudencial 

sobre o tema. Tais modificações paradigmáticas no âmbito do Direito Civil 

merecem atenção, pois agregam novos parâmetros de Direitos e obrigações 

até então inéditas no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Dessa forma, busca-

se realizar análise de casos concretos envolvendo a guarda e pensão 

alimentícia dos animais, além da abordagem sobre a situação de morte e 

tratamento póstumo dado a eles. Será possível demonstrar como a 

perspectiva humanista que busca o bem-estar animal vem sendo 

popularizada progressivamente na sociedade, o que traz novidades no 

mundo jurídico e alicerçam notícias de mudanças legislativas. Alcança-se, 

portanto, cada vez mais efetiva proteção da família, animais e humanos.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família. Animais. Proteção da Família. 

Direito dos Animais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante das crescentes discussões quanto aos animais como 

detentores de direitos nos campos do legislativo e judiciário uma reflexão 

frente a esses seres nas questões familiares é necessária. Com tal 

constatação, a seguir será demonstrado como são tratados os animais 

como parte dos novos arranjos familiares em contra ponto a atual 

abordagem formal, como bens semoventes. 

Tal definição por si só já demonstra como o principal interesse na 

classificação dos animais não é seu bem estar e sim sua destinação 

econômica, o que é, visivelmente,  uma das muitas razões do por que se 

encontra tanta resistência ao buscar a mudança do melhor tratamento dos 

animais, entretanto, essa definição está mudando por necessidade social, 

com inúmeras manifestações jurídicas de proteção aos animais e a 

reivindicação de questões em ambiente familiar como pensão alimentícia, 

guarda e ainda com a demonstração efetiva da importância deles como 

membros do núcleo familiar, de modo comparável ao parentesco 

consanguíneo.  

Dessa forma, iremos apresentar como estas mudanças jurídicas e 

legislativas estão ocorrendo e quais são as concepções dos magistrados 

frente aos animais como entes familiares, as consequências da omissão 

por parte do legislativo e como esses conflitos se encontram na 

contemporaneidade no judiciário. 

 

2 A PERSPECTIVA FAMILIAR CONTEMPORÂNEA E A 

INCLUSÃO DOS ANIMAIS NOS NÚCLEOS FAMILIARES 

 

Devido à evolução social do conceito de família no cenário 

nacional inicia-se uma ruptura da hegemonia das relações familiares 

biologizadas, conforme explicam Gagliano e Pamplona Filho (2011), e 
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com isso os núcleos familiares passam a estruturar-se especialmente no 

vínculo afetivo de seus componentes. Em razão dessa mudança de 

perspectiva aliada ao número crescente de lares brasileiros que tem em sua 

composição ao menos uns animais surgem os primeiros indícios da 

possibilidade de considerarem-se mascotes como entes familiares. 

Passaremos à análise dessa possibilidade em maior detalhe nos tópicos 

subsequentes. 

 

2.1 A MUTAÇÃO CULTURAL DA CONSTITUIÇÃO DAS 

ENTIDADES FAMILIARES E O ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Até recentemente, os modelos familiares admitidos pelo direito 

eram aqueles considerados tradicionais, orientados por pilares patriarcais 

da sociedade, por essa razão as demais formas de família acabavam por 

serem marginalizadas e preteridas no contexto jurídico e social. Com o 

advento da Constituição da República de 1988 e com a reformulação do 

Código Civil, em 2002, foram percebidas modificações nas estruturas 

familiares. Nas palavras de Maria Berenice Dias (2016, p.48): ''Em uma 

sociedade conservadora, para merecer aceitação social e reconhecimento 

jurídico, o núcleo familiar dispunha de perfil hierarquizado e patriarcal''. A 

título de exemplo, destacamos o artigo 233 do Código Civil de 1916 

que prescreve:  

Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. 

Compete-lhe: I. A representação legal da família. II. A 

administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, 

que ao marido competir administrar em virtude do regime 

matrimonial adaptado, ou do pacto 

antenupcial [...]. III. direito de fixar e mudar o domicílio da 

família [...]. IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e 

a sua residência fora do tecto conjugal [...]. V. Prover à 

manutenção da família, guardada a disposição do art. 277. 

(BRASIL,1916) 

 

Em análise do artigo supracitado é nítida a inferioridade da mulher 

na relação conjugal, estando às esposas submissas às vontades dos 
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maridos no que dizia respeito às questões trabalhistas e patrimoniais. 

Ainda é válido destacar que a constituição familiar fazia distinção entre a 

legitimidade do parentesco em função do relacionamento entre os pais da 

criança e seu regime nupcial (ou ausência deste). Segundo o Código Civil 

de 1916: ''Art. 332. O parentesco é legitimo, ou ilegítimo, segundo 

procede, ou não de casamento; natural, ou civil, conforme resultar de 

consanguinidade, ou adoção.'' (BRASIL, 1916). Em suma, não existia 

espaço para formas alternativas de família no período anterior ao da 

Constituição brasileira vigente. 

É necessário salientar que a Constituição brasileira de 1988 é 

responsável pela quebra do paradigma patriarcal e machista das famílias 

(pelo menos formalmente), essa situação se torna melhor observável em 

análise do parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição Federal da 

República do Brasil, no qual (ao contrário do Código Civil de 1916) 

garante a igualdade de direitos e deveres de homens e mulheres na 

sociedade conjugal.  

Em paralelo a isso, o reconhecimento dado às famílias compostas 

por qualquer dos pais e seus filhos (disposto no parágrafo 4º do artigo 226 

da Constituição Federal da República do Brasil), além do reconhecimento 

da possibilidade de dissolução do casamento civil (disposto no parágrafo 

6º do artigo 226 da Constituição Federal da República do Brasil) 

sacramenta o entendimento de que os arranjos familiares não são mais 

dependentes exclusivamente do homem, podendo as famílias ter como 

chefe de família mulheres, que no dispositivo constitucional passam a ser 

reconhecidas como detentoras de autonomia e competência para servir de 

referencial familiar, não estando obrigadas a se ater à figura masculina 

para a entidade familiar ser reconhecida de forma legítima. 

Contemporaneamente, com a ruptura da exclusividade do modelo 

patriarcal e machista da constituição familiar, o princípio orientador das 

relações familiares passa a ser o afeto. Na visão de Pablo Stolze Gagliano 

e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p.87): ''Todo o moderno Direito de 
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Família gira em torno do princípio da afetividade''. 

As palavras de Gagliano e Pamplona Filho possuem consonância 

com a entidade familiar contemporânea, sendo melhor observável no 

caput do artigo 1593 do Código Civil de 2002, que prescreve: ''Art. 1.593. 

O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou 

outra origem'' (BRASIL, 2002). 

Outro dispositivo que reafirma o princípio basilar da afetividade, 

além de demonstrar o rompimento com a família tradicional é o caput do 

artigo 1596 do Código Civil que versa: ''Art. 1.596. Os filhos, havidos ou 

não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação”  

A tratativa do referido artigo evidencia que as relações 

contemporâneas não distinguem a filiação com base em legitimidade do 

relacionamento dos ascendentes, bem como não se prendem a questão da 

consanguinidade, até porque, o moderno direito de família já não se 

prende a esses conceitos para reconhecer o vínculo familiar. 

 

2.2 O RECONHECIMENTO SOCIAL DOS ANIMAIS COMO 

COMPONENTES DOS NÚCLEOS FAMILIARES 

Os arranjos familiares contemporâneos, conforme discutido 

anteriormente, são embasados primordialmente no princípio da 

afetividade que faz a ligação vinculativa essencial entre os componentes 

da família. Nesse sentido, a presença cada vez mais constante de animais 

nos lares brasileiros tem levantado à hipótese da possibilidade dos 

animais fazerem parte da composição das famílias, isso significa dizer 

que deveriam considerá-los efetivamente como membros. 

Quando analisamos o cenário brasileiro atual é possível perceber 

que boa parte dos domicílios nacionais conta com a presença de animais. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou que cerca 
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de 44,3% dos domicílios do país possuem ao menos um cachorro 

(aproximadamente 28,9 milhões de unidades domiciliares), e a presença 

de gatos foi estimada no valor de 17,7% dos domicílios (o equivalente a 

11,5 milhões de unidades domiciliares). (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

Se analisarmos o número de crianças residentes do Brasil, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2015, na faixa dos 0 aos 4 anos existe um número aproximado de 6,3 

milhões de crianças, ainda sobre a população infantil tem-se que da faixa 

dos 5 aos 9 anos existam cerca de 7,0 milhões de pessoas, e na faixa dos 

10 aos 14 anos um número aproximado de 7,7 milhões de pessoas. Em 

suma, é possível estimar que haja cerca de 21 milhões de crianças, 

número inferior até ao de cachorros por domicílio. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015) 

A contabilização de lares ocupados em maioria por animais e não 

por crianças pode ser um demonstrativo de nova forma da aplicação do 

princípio do livre planejamento familiar. O artigo 226 da Constituição da 

República Federativa do Brasil em seu parágrafo 7º garante: '' § 7º 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 

ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 

desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 

oficiais ou privadas. '' 

A observância desse princípio tem sido voltada majoritariamente 

aos elementos tecnológicos que permitem a reprodução daqueles que por 

alguma razão encontram-se impossibilitados de ter filhos, ou os 

mecanismos que permitem a utilização de métodos contraceptivos para as 

pessoas que por razão própria não objetivam ter filhos. Maria Berenice 

Dias (2016) explica que, conforme a lei 9.263/96, o livre planejamento 

familiar não é só direito do casal, mas sim de todos os cidadãos. 

É possível correlacionar o livre planejamento familiar e a baixa 
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taxa numérica de crianças por domicílio em comparação com a população 

de mascotes como cães e gatos. Ter filhos envolve muitos fatores como 

consentimento, gastos financeiros, responsabilidade e outras questões. 

Não objetivamos dizer com isso que a coabitação com animais não 

traga dilemas semelhantes ao de ter filhos, mas que talvez os laços 

afetivos anteriormente criados com crianças na sociedade podem ter 

passado a ser direcionados aos animais por diversos fatores. Por exemplo, 

pela simples vontade de ambas as partes, satisfação afetiva propiciada 

pelos animais, questões residenciais e de segurança. 

O direcionamento do afeto das pessoas para os animais se torna 

mais claro quando analisamos a matéria do ''Estado de São Paulo'' do 

jornalista Paulo Beraldo (2017) na qual se anuncia o surgimento de uma 

''certidão de nascimento para animais''. A possibilidade de tal registro em 

um cartório conforme informado por Beraldo (2017) demonstra 

notoriamente o entendimento social dos animais como figuras familiares, 

tornando-se certa essa compreensão se levarmos em conta as palavras de 

Débora Almeida, mulher que se beneficiou do recurso conforme Beraldo 

(2017): “Os animais são considerados membros da família e nada melhor 

que um documento que comprove isso”. (ALMEIDA apud BERALDO, 

2017).  

Ora, a atitude de registrar animais relatada em muito se assemelha 

a prática do registro de filhos, sendo inegável a semelhança entre ambos 

os institutos. Outra atitude também encontrada no tal documento de 

registro dos animais na matéria de Beraldo (2017), prática já sedimentada 

no relacionamento entre pais e filhos, é o acréscimo do sobrenome do 

dono à mascote. No relato de Letícia Lápola em referência ao registro do 

cão Gaspar para Beraldo (2017): “Quanto mais à gente conseguir que eles 

sejam um membro da família registrado, é melhor. É uma forma a mais de 

acolher”. (LÁPOLA apud BERALDO, 2017). A dona de Gaspar ainda 

acrescentou seu sobrenome (Lápola) ao cachorro, tal atitude é mais um 
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demonstrativo do pertencimento familiar dos animais. 

A ocorrência de situações cotidianas em que os animais são vistos 

como parte dos núcleos familiares brasileiros vem se tornando cada vez 

mais comuns na sociedade, e gerando o questionamento se a ausência de 

aceitação legal dos animais como componentes familiares não estaria 

ultrapassada. O próprio mercado tem reconhecido as ''demandas 

familiares'' de animais e pessoas. 

A título de exemplo destacamos o surgimento de 

empreendimentos de ''creches e babás de mascotes'' noticiada por 

Fernanda Szabadi no G1 (2018). A utilização de creches e babás sempre 

esteve voltada para o cuidado de crianças, sendo a adoção desses métodos 

para os cuidados de animais revelador dos sentimentos de afeto e de 

vínculo familiar compartilhado por humanos e animais. 

Podem surgir argumentos julgando que o desenvolvimento de 

afeto entre animais e humanos é algo inconcebível, mas a fala de Ane, 

trabalhadora do ramo de cuidado com os animais, em relato para Szabandi 

(2018) evidencia a existência de laços entre seres humanos e animais 

irracionais: "Ao final de cada visita mando um relatório sobre as 

atividades realizadas no dia com fotos e vídeos para os tutores matarem 

um pouquinho da saudade do animalzinho".  

O sentimento de saudade e a necessidade de rever os animais por 

parte das pessoas é símbolo claro da existência dos laços afetivos entre 

mascotes e donos. Ainda assim, alguns podem dizer que animais não 

seriam capazes de sentir afeto pelo ser humano da mesma forma que as 

pessoas sentem pelos animais, destacamos que esse julgamento não nos 

cabe ,como podemos concluir com base na obra de Gagliano e Pamplona 

Filho (2011), na qual torna-se nítida a impossibilidade de qualquer 

estudioso captar e definir o sentimento de amor em sua totalidade. 

Sublinha-se a fala da cuidadora de animais Amanda em 

depoimento para Szabandi (2018), que externaliza a existência sublime do 
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sentimento entre animais e pessoas, inclusive com reciprocidade, uma vez 

que é inegável que a necessidade de suprir a carência gerada pela ausência 

de alguém é clara demonstração da existência de laços afetivos: "[...] 

Bastante amor e carinho amenizam bastante a ausência dos donos". Ainda 

na óptica de Gagliano e Pamplona Filho (2011) sobre o amor e os laços 

familiares: '' Mas o fato é que o amor - a afetividade - tem muitas faces e 

aspectos e, nessa multifária complexidade, temos apenas a certeza 

inafastável de que se trata de uma força elementar, propulsora de todas as 

nossas relações de vida.'' (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, 

p.88). 

Em resposta ao reconhecimento cultural, social e mercadológico 

informado, os operadores do direito começam a discutir a inserção dos 

animais nas famílias nacionais com maior liberdade e receptividade 

pública, apesar de ainda existirem poucos entendimentos consolidados 

em razão da contemporaneidade do tema como poderemos ver a seguir. 

 

3 AS DEMANDAS DAS ENTIDADES FAMILIARES 

ENVOLVENDO ANIMAIS SOB O OLHAR DOS OPERADORES 

DO DIREITO 

 

O explicado previamente é visível a hipótese de os animais serem 

considerados objeto das relações familiares e isso tem manifestado seus 

primeiros reflexos na visão dos legisladores sobre o tema. Dentre os 

assuntos que os membros do poder legislativo têm buscado disciplinar, 

um deles é a questão da guarda dos animais, como pode ser visto no 

Projeto de Lei (PL) 1365 de 2015 de autoria do deputado federal Ricardo 

Tripoli, no qual demonstra em seu artigo 2º claro objetivo de proteção do 

melhor interesse do animal ao prever que caso seja decretada a dissolução 

da união estável, separação ou divórcio, sem que exista entre as partes o 

acordo quanto a guarda ela será atribuída a quem demonstrar maior 

vínculo afetivo e mais capacidade para exercício da posse. 
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O artigo 5º do referido PL estabelece quais fatores devem ser 

observados para o estabelecimento da guarda, e consequentemente quais 

questões garantiriam o melhor interesse do animal, ao explicar que ao 

deferir a guarda do animal, o juiz deverá observar as condições do 

ambiente da morada, a disponibilidade de tempo, as condições, o zelo e o 

sustento, o grau de afetividade e outras demais condições para garantir a 

sobrevivência do animal frente a suas características particulares. Frise-se 

que o PL do deputado Tripoli não se preocupa unicamente com os 

animais, mas também com os ex-companheiros e os laços criados com o 

animal, e por isso, no artigo 4º define como será definida a guarda dos 

animais pertencentes a núcleos familiares. 

Outro PL que demonstra a preocupação com os núcleos familiares 

compostos por animais e pessoas é o PL 3396/2015 do ex-deputado 

federal Marcelo Belianti. O referido PL objetiva amenizar o sofrimento 

das famílias quando do momento da morte da mascote, uma vez que a 

perda do animal pode ter peso semelhante ao de ente familiar, tendo por 

isso danos emocionais incontestáveis às pessoas. 

Para atingir esse ideal, o PL 3396/2015 prevê as situações em que 

as famílias podem sepultar os animais em cemitérios públicos ou jazigos e 

campas de propriedade familiar. Por oportuno, destacamos que foi 

noticiada recentemente pelo portal G1 (2019) decisão inédita da 1ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, negou o pedido de 

indenização por danos morais do requerente que se sentiu lesado ao 

descobrir que três cães foram enterrados no mesmo cemitério em que se 

encontra o jazigo dos genitores do requerente. A decisão em questão 

demonstra que o sepultamento de um animal não é menos digno do que o 

de uma pessoa. 

Infortunadamente, os PL's a tratar das demandas dos núcleos 

familiares compostos por pessoas e animais ainda não dispõem do devido 

reconhecimento, não havendo nenhuma lei positivada sobre o tema até o 
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presente momento. Em observância à falta de amparo legislativo e tendo 

em mente a possibilidade de eventuais litígios concernentes ao direito de 

família, especialmente aqueles que envolvem o término de 

relacionamento amoroso entre as pessoas, foi que o Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM) apresentou o enunciado 11 do X Congresso 

Brasileiro de Direito de Família no qual dispõe: '' Enunciado 11. Na ação 

destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz 

disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal.'' 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA;2015). 

Em conformidade com o entendimento do IBDFAM, o Tribunal 

de Justiça de São Paulo decidiu por considerar a o juízo de família como 

competente para decidir situações referentes ao término das relações de 

casais e a guarda de animais, como visto no seguinte Agravo de 

Instrumento Nº 2052114-52.2018.8.26.0000/SP: 

 

Decisão que extinguiu a ação, parcialmente, em relação ao 

pedido de “posse compartilhada e regime de visitas” de cão 

de estimação do casal, por entender o MM. Juiz singular que 

o Juízo da Família e Sucessões não é competente, pois a 

questão é cível. Competência para julgar o pedido que é do 

juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central, em 

que se discute o reconhecimento e dissolução de união 

estável. Recurso a que se dá provimento. (BRASIL, 2018a, 

p.77). 

 

Com a convergência das situações expostas surgem os primeiros 

litígios populares envolvendo os animais no direito de família, e uma vez 

que referidas demandas ainda não possuem entendimento pacificado pelo 

legislador ou pela doutrina, indubitavelmente os cidadãos buscam o poder 

judiciário para encontrar a melhor resolução desses conflitos. 

Alguns podem argumentar que não compete ao judiciário decidir 

sobre questões nas quais o legislador foi omisso, tratando-se esse tipo de 

atitude como ativismo judicial, contudo, essa visão não encontra 

conformidade com a realidade concreta segundo Maria Berenice 

Dias(2016), uma vez que o preenchimento das lacunas legislativas é dever 

do magistrado e medida de justiça. 
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Nesse sentido começam a surgir os primeiros julgados, 

envolvendo principalmente o fim de relacionamentos conjugais e uniões 

estáveis, nos quais o magistrado tenta equilibrar os direitos dos animais e 

dos seres humanos, em tentativa de aplicar o provimento judicial mais 

adequado às situações fáticas. Sob essa ótica passaremos a analisar os 

primeiros julgados envolvendo direito de família e animais, bem como se 

o melhor interesse do animal e o princípio da afetividade está sendo 

respeitado. 

 

3.1 A POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS 

PARA OS ANIMAIS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Com o advento do término do casamento ou da união estável, 

invariavelmente surgem questionamentos sobre quem será o responsável 

por prover a subsistência do animal ou animais adquiridos na constância do 

relacionamento. 

Esse tipo de dilema é inevitável, afinal os animais são seres vivos 

que demandam cuidados mínimos como alimentação, saúde, higiene e 

outros aspectos afetos a preservação deste(s) ser(es), além de ser necessária 

a ponderação de questões financeiras, como por exemplo: se o animal tinha 

suas despesas cobertas por apenas um dos consortes ou ambos, as 

possibilidades dos membros do núcleo familiar em continuar contribuindo 

para a manutenção do mascote, e etc. 

Sob essa perspectiva é que muitos casais buscam o poder judiciário 

por vislumbrarem a necessidade do pagamento de alimentos para o 

sustento de um animal. 

Primeiramente, mister se faz a definição de alimentos sobre o olhar 

doutrinário, ressalta-se, portanto, as lições de Flávio Tartuce (2016), nas 

quais ensina que os alimentos são um instituto jurídico criado com o fito de 

satisfazer as necessidades daquele que não pode provê-las pelo trabalho 

próprio. E ainda, conforme determina o artigo 1.694 do Código Civil de 

2002 ao explicar a quem cabe pedir/fornecermos os alimentos: 
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Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros 

pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação.§ 

1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à 

subsistência, quando a situação de necessidade resultar de 

culpa de quem os pleiteia. (BRASIL, 2002) 

 

Em teoria, é completamente plausível a aplicação do instituto dos 

alimentos no que concerne aos direitos dos animais, caso estes venham a 

ser aceitos como entes familiares pelo direito pátrio, uma vez que estes são 

detentores de necessidades, relacionadas à sua subsistência e são incapazes 

de atingirem seu sustento por esforço próprio. 

Sob essa ótica, trata ainda o artigo 1695 do Código Civil: '' Art. 

1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento. '' (BRASIL, 2002). 

No cenário considerado, em que se discutem os alimentos para 

animais, vislumbra-se duas possibilidades os alimentos pagos ao 

companheiro que ao término do relacionamento permanece como 

principal responsável pela manutenção do animal do casal, ou ainda, a 

possibilidade de prestação alimentar ao próprio animal. 

 Parece-nos que os alimentos pagos ao ex-cônjuge ou ex-

companheiro em benefício do animal não é de todo perfeito por ignorar a 

individualidade do animal e sua condição de portador de necessidades, 

demonstrando resquício da visão de que animais são meras coisas 

constitutivas de um patrimônio. 

Lado outro, caso aplique-se a modalidade de prestação de 

alimentos em favor dos animais na condição de alimentado é bem 

provável que os alimentos arbitrados sejam mais justos, tendo em vista a 

consideração das necessidades do animal como ser vivo individual e não 

mais como despesa indireta de outrem. 
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Alguns argumentam ser descabida a hipótese de animais 

pleitearem alimentos já que estes não dispõem de personalidade civil para 

beneficiarem de tal instituto. Compreende-se que incorre em erro quem 

acredita ser necessária personalidade civil para desfrutar da prestação de 

alimentos, sendo exemplo claro disso, o dever alimentar para com 

nascituro, afinal, o nascituro não dispõe de personalidade civil conforme 

prescreve o artigo 2º do Código Civil: '' Art. 2o A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro. '' (BRASIL, 2002). 

Ou seja, havendo necessidade do alimentado e possibilidade do 

alimentante, e vínculo familiar o pleito de alimentos torna-se viável, 

portanto, existe a possibilidade de prestação alimentícia aos animais caso 

venham a ser considerados entes familiares. 

Ainda tratando sobre a possibilidade do pagamento de alimentos 

para animais e a forma de fazê-lo, verifica-se os primeiros casos de 

pedido judicial de alimentos julgados no Brasil. Uma dessas situações é 

contada por Rogério Barbosa ao portal de notícias UOL (2013), na notícia 

Barbosa (2013) informa que a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo decidiu por condenar um ex-marido a fornecer 

auxílio financeiro de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada 

cachorro que ficou sobre os cuidados da ex-companheira após o 

rompimento do casal (totalizando a importância de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para os dois cachorros sobre posse da mulher). 

Contudo, a decisão não se pautou no benefício dos animais, 

conforme informa Barbosa (2013), mas se deu por razão de contrato 

celebrado pelo ex-casal que definia a questão da tutela dos animais como 

sendo responsabilidade da mulher em caso de término. Barbosa (2013) 

escreve também que para a decisão judicial poderia ser dada apenas em 

correlação ao contrato, uma vez que animais não possuem direito de 

receber pensão alimentícia. 

Respeitamos o posicionamento dos julgadores paulistas, porém, a 
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ausência de previsão normativa não pode ensejar a escusa da produção de 

efeitos jurídicos à uma situação fática, como explica Maria Berenice Dias 

(2016). Caso consideremos que não exista a possibilidade de prestar 

alimentos aos animais estaríamos negando que animais são seres vivos 

detentores de necessidades autônomas e individuais, tendo em vista que o 

princípio basilar para o arbitramento de alimentos restou configurado no 

julgado, ou seja, a necessidade do alimentado e a possibilidade do 

alimentante. 

Com linha de raciocínio mais cautelosa que o julgado anterior em 

nosso entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro através da 7ª 

Câmara Cível consentiu que uma mulher devesse receber auxílio 

financeiro do ex-companheiro para manutenção de seis cães e uma gata 

adquiridos durante o relacionamento do casal, informa a correspondente 

Bárbara Nóbrega ao portal do jornal O Globo (2018). Nóbrega(2018) 

informa que a decisão concedeu auxílio financeiro do homem à ex-

companheira na quantia de R$ 1.050,00 reais (R$150,00 reais por 

animal), destacando que uma das cadelas estava com câncer. 

O referido julgado vai de encontro ao melhor interesse dos animais 

por considerar suas necessidades, bem como respeita o princípio da 

dignidade da pessoa humana ao prever amparo a uma mulher que além de 

enfrentar os dessabores do fim de um relacionamento teria de 

responsabilizar-se financeiramente sozinha pelo sustento das mascotes 

adquiridos na constância do relacionamento. 

Gostaríamos de destacar ainda um julgado de decisão pioneira 

referente à questão de pensão alimentícia para animais. Trata-se do 

processo 0150108-40.2016.8.06.0001 decidido pela 5ª Vara de Família do 

Tribunal de Justiça do Ceará, conforme informa o Diário Judiciário 

Eletrônico do Ceará na publicação do dia 5 de setembro de 2016, nas 

páginas 466 e 467. Na concepção do juiz José Lopes de Araújo Filho, a 

decisão deveria ser tomada observando o melhor interesse do animal, 

tendo o juiz reconhecido a capacidade de sentimento dos animais, 
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atentando-se para a ausência de legislação para tratar da temática, além do 

ultrapassado entendimento jurídico dos animais serem condicionados 

como coisas. O juiz Araújo por essas razões, dentre outras formas, optou 

por usar o recurso de analogia para decidir o caso (CEARÁ, 2016): 

 

[...]O Poder Judiciário, ao analisar os casos, deve fazer 

prevalecer o melhor interesse dos animais, ponderando 

cuidadosamente todos os aspectos fáticos. Para tanto, tem 

como fundamento as regras do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e do Código Civil, cabendo sua utilização por 

analogia. (CEARÁ, p.467, 2016). 

Muitos juristas considerariam aberrante uma decisão que 

usasse analogia com institutos de direito direcionados a 

humanos para conceder pensão alimentícia a um animal. 

Entretanto, o conceito de justiça material justifica 

perfeitamente a analogia utilizada caso consideremos as lições 

de José Afonso da Silva citado por Maria Berenice 

Dias(2016) :Segundo José Afonso da Silva, justiça material 

ou concreta pode ser entendida como a especificação da 

igualdade formal no sentido de conceder a cada um segundo a 

sua necessidade; a cada um segundo os seus méritos; a cada 

um a mesma coisa. Portanto, é a questão da justiça que 

permite pensar a igualdade. Na presença de vazios legais, o 

reconhecimento de direitos deve ser implementado pela 

identificação da semelhança significativa, ou seja, por meio 

da analogia, que se funda no princípio da igualdade. (SILVA 

apud DIAS, p.77, 2016). 

 

Compreende-se que o entendimento do juiz Araújo harmoniza o 

conceito de justiça material e o preenchimento judicial das lacunas 

legislativas, uma vez que o juiz observou as condições financeiras e as 

necessidades do tutor e do cão para conceder o benefício da pensão 

alimentícia, apenas resguardando uma situação de direito. 

Ato contínuo, após elucidar minimamente as questões afetas ao 

pagamento de alimentos para animais, discutiu-se as questões atinentes a 

“posse”, ou seja a quem deve ficar com o animal após o término de um 

enlace amoroso, tendo em vista que os alimentos só podem ser discutidos 

após decisão de quem será o responsável pelos cuidados ao animal de 

estimação. Nessa linha é que chegam ao poder judiciário os primeiros 

litígios sobre a guarda de animais, sendo esse o objeto do próximo tópico 

abordado. 
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3.2 A POSSIBILIDADE DA GUARDA DE ANIMAIS NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Outra grande questão envolvendo os términos de relacionamentos é 

sobre quem será responsável pelos animais. Sob essa temática, um dos 

principais obstáculos enfrentados é a condição dos animais como bens no 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que acaba condicionando os 

animais à partilha de bens, respeitando-se o regime adotado no 

relacionamento existente entre as partes. 

Entretanto, esse tipo de condicionamento não atende às demandas 

atuais daqueles que enfrentam o término do relacionamento, sendo buscado 

junto ao poder judiciário a concessão da ''guarda'' de animais, e até mesmo 

a regulamentação de visitas. 

Para discutir a ''guarda'' dos animais e a possibilidade de visitação 

pelos donos quando do término do relacionamento é fundamental 

conceituar os institutos aos quais são feitas as analogias para determinar 

como se dará a nomeação do guardião e o regime de convivência das partes 

com a mascote. 

Sobre a guarda, é sabido que se trata de um instituto de direito 

dependente do poder familiar exercido na forma prevista pelo art. 1634 do 

Código Civil de 2002, sendo preciso destacar que a analogia a ser feita com 

a guarda do Código Civil em relação aos mascotes carece de certa 

adequação com as condições próprias dos animais, uma vez que, animais 

não precisam de autorização para casar-se ou mudar de município, por 

exemplo. 

Por outro lado, o guardião do animal precisaria atender às suas 

necessidades básicas, zelar pela saúde e segurança do bicho de estimação, 

além de outros cuidados próprios dos animais e correlatos ao dever de 

guarda, razão pela qual é o instituto do direito que se faz analogia quando 

se fala em responsabilidade familiar de bichos de estimação após o fim do 

relacionamento. 
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Por oportuno, é importante elucidar que existem duas modalidades 

de guarda previstas no ordenamento jurídico pátrio, sendo as mais 

conhecidas as modalidades de guarda unilateral e de guarda compartilhada. 

A guarda unilateral, doutrina Tartuce (2016) é aquela em que um só 

guardião exerce o poder familiar de forma efetiva em relação ao seu ente 

familiar, tratando de diligenciar-lhe os cuidados necessários à subsistência, 

prestar-lhe a educação adequada, inclusive. 

Já a guarda compartilhada, segundo Tartuce (2016), é aquela que 

mais de uma pessoa cumpre com os direitos e deveres de guardião, 

devendo diligenciar ao seu protegido os cuidados patentes do poder 

familiar em mútuo esforço e divisão equilibrada de deveres e direitos, 

sendo que o indivíduo cuidado possuirá a residência fixa junto de apenas 

um de seus guardiões, em regra. 

Os dois modelos de guarda existentes podem ser proveitosos aos 

animais, se por um lado a guarda unilateral evita conflitos de decisões 

sobre a vida do animal, a guarda compartilhada assegura divisão de 

cuidados entre o ex-casal que pode ser benéfica tanto à mascote pelo zelo 

redobrado, como aos antigos companheiros que podem ter poder decisivo 

equânime sobre a vida do bicho de estimação. 

Atento a essas questões apresentadas o tribunal do Rio de Janeiro 

(2015) produziu decisão recente sobre a responsabilidade e convivência 

dos animais com seus donos. Na Apelação n° 0019757-79.2013.8.19.0208 

feita à 22ª câmara cível do estado do Rio de Janeiro, a qual tinha como 

desafio a decisão do destino do cachorro denominado Dully que era objeto 

de conflito entre as partes decidir com quem deveria ficar a mascote. 

Nesse caso concreto, apesar da derrota judicial do cônjuge varão 

diante do cônjuge virago, os desembargadores reconheceram a pertinência 

da demanda, haja vista que o animal seria o maior prejudicado da 

separação com o rompimento abrupto dos laços emocionais constituídos 

entre a parte perdedora e o animal. Além disso, os desembargadores não 

afastaram o fato de que o animal não poderia ser tratado simplesmente 
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como um bem nesse tipo de situação, por essa razão emitindo decisão que 

autorizava a ''tutela provisória’' de Dully durante fins de semana 

alternados, em provimento semelhante ao da convivência estipulada 

judicialmente entre filhos e pais, como pode ser visto em trecho do voto do 

relator: 

Outrossim, e atento a todos os parâmetros até aqui 

apresentados, aos quais acresço o fato de que o animal em 

questão, até por sua idade (avançada), demanda cuidados que 

recomendam a divisão de tarefas que lhe digam respeito é 

que, a despeito da propriedade reconhecidamente conferida à 

apelada, seja permitido ao recorrente ter consigo a companhia 

do cão Dully, exercendo a sua posse provisória, devendo tal 

direito ser exercido no seu interesse e em atenção às 

necessidades do animal, facultando-lhe buscar o cão em fins 

de semana alternados, às 08:00h de sábado, restituindo-lhe às 

do domingo, na residência da apelada. (BUHATEM, 2017, 

p.207). 

 

Mesmo com a aceitação de alguns tribunais em conceber relações 

familiares entre animais e pessoas, ainda assim há resistência de parte do 

judiciário em observar o animal como ente familiar e garantir o melhor 

interesse destes. É o caso do processo nº 0159782-14.2015.8.21.7000   do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul , no qual a abordagem do 

animal foi dada como se esse fosse mero objeto inanimado a ser 

partilhado , sem observância de seu direito de convívio com o 

companheiro que não foi beneficiado com a guarda quando do momento 

da separação e os impactos emocionais que isso podem acarretar ao 

mascote e ao homem, como pode ser visto: “Mantém-se o cachorro com a 

mulher quando não comprovada a propriedade exclusiva do varão e 

demonstrado que os cuidados com o animal ficavam a cargo da 

convivente. RECURSO PROVIDO.'' (BRASIL, 2015, p.2). 

Apesar de haver divergências como a do Tribunal do Rio Grande 

do Sul, a tendência do poder judiciário é cada vez mais observar o melhor 

interesse do animal no término das relações, além de atentar-se para o 

vácuo emocional que o rompimento pode causar caso uma das partes seja 

privada de absoluto convívio com a mascote. Esse tipo de situação pode 



- 392 - |   Direito em Perspectivas 

 

se tornar mais visível com o exemplo do recurso nº 20.626 julgado pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 

O animal em disputa pelas partes não pode ser considerado 

como coisa, objeto de partilha, e ser relegado a uma decisão 

que divide entre as partes o patrimônio comum. Como 

senciente, afastado da convivência que estabeleceu, deve 

merecer igual e adequada consideração e nessa linha entendo 

deve ser reconhecido o direito da agravante, desde logo, de ter 

o animal em sua companhia com a atribuição da guarda 

alternada. O acolhimento da sua pretensão atende aos 

interesses essencialmente da agravante, mas tutela, também, 

de forma reflexa, os interesses dignos de consideração do 

próprio animal. Na separação ou divórcio deve ser 

regulamentada a guarda e visita dos animais em litígio. 

Recurso provido para conceder à agravante a guarda alternada 

até que ocorra decisão sobre a sua guarda.'' (SÃO PAULO, 

2015, p. 1). 

 

A demonstração do reconhecimento da senciência dos animais por 

parte do desembargador Garbi, junto de sua cautela em estimar pelo 

interesse do mascote frente ao término do relacionamento dos donos é de 

inestimável valor. Nas palavras de Garbi: '' Com o devido respeito, o 

entendimento afirmado na decisão agravada no sentido de que o animal é 

“coisa” sujeita à partilha não está de acordo com a moderna doutrina'' 

(GARBI apud SÃO PAULO, 2015, p.2). Em suma, torna-se nítido que a 

compreensão doutrinária contemporânea não mais vê os animais como 

mero bem a ser alvo de partilha. Esse tipo de entendimento é de grande 

valia para a garantia do melhor interesse do animal. 

Além disso, a decisão do desembargador Garbi não se contenta 

apenas em atender ao melhor interesse do cão objeto do litígio, mas 

também se detém em reconhecer os laços afetivos criados entre os ex-

companheiros e o animal, devendo para tanto assegurar convívio de 

ambos com a mascote para evitar impacto emocional negativo no antigo 

casal, situação semelhante a guarda e visitação de pais e filhos como pode 

ser visto: 

Pelo exposto, respeitado o entendimento em sentido contrário, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para conceder a 

antecipação da tutela e atribuir à autora a guarda alternada do 

animal, nos termos explicitados. (GARBI apud SÃO PAULO, 

2015,p.12). 
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Em última análise, destacamos recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) no qual foi prolatada decisão sobre a lide de 

guarda envolvendo animais e donos, informa o portal do próprio STJ 

(BRASIL, 2018). Segundo as informações do STJ, a quarta turma fixou o 

direito de visita de um homem a uma cachorra Yorkshire que após o 

término do relacionamento ficou sobre a guarda da ex-companheira do 

homem. No entendimento do relator do caso da guarda do cão Yorkshire 

ministro Luís Felipe Salomão (BRASIL, 2018b): 

 

Buscando atender os fins sociais, atentando para a própria 

evolução da sociedade, independentemente do nomen iuris a 

ser adotado, penso que a resolução deve, realmente, depender 

da análise do caso concreto, mas será resguardada a ideia de 

que não se está frente a uma ‘coisa inanimada’, mas sem lhe 

estender a condição de sujeito de direito. Reconhece-se, 

assim, um terceiro gênero, em que sempre deverá ser 

analisada a situação contida nos autos, voltado para a 

proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal. 

(BRASIL ,2018b). 

 

O reconhecimento do ministro Salomão da validade da causa da 

guarda de animal, somado ao respeito ao vínculo afetivo formado entre 

homens e animais constitui importante passo para a aceitação dos animais 

como componentes da entidade familiar. O relator reconhece ainda que a 

justiça não pode se omitir nesse tipo de caso, devendo observar-se o direito 

constituído entre mascote e pessoa: 

 

Nesse passo, penso que a ordem jurídica não pode, 

simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com 

seu animal de companhia – sobretudo nos tempos em que se 

vive – e negar o direito dos ex-consortes de visitar ou de ter 

consigo o seu cão, desfrutando de seu convívio, ao menos por 

um lapso temporal. (BRASIL, 2018b). 

 

Ademais, o ministro entende que tal decisão não pretende 

humanizar os animais, tampouco igualar a guarda de filhos e animais. 

Apesar da decisão beneficiar a ''guarda compartilhada'' da cadela 

Yorkshire, não houve unanimidade na opinião dos ministros que 
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decidiram o caso. Discordaram do instituto da guarda da mascote a 

ministra Isabel Galotti, e o desembargador convocado Lázaro Guimarães. 

Na visão do desembargador Guimarães, não deveria ser usada à analogia 

entre a guarda de animais e a de filhos. Mesmo entre os ministros que 

concordaram com a decisão houve divergência de entendimento, tendo 

acompanhado plenamente o entendimento do relator apenas o ministro 

Antônio Carlos Ferreira. 

O ministro Marco Buzzi, conforme o portal do STJ também 

aprovou a decisão, entretanto, no entendimento do ministro Buzzi a 

decisão justificar-se-ia pelas questões referentes ao regime patrimonial e à 

colocação da mascote como um bem a ser partilhado pelo casal. 

(BRASIL,2018b). 

Ante ao exposto, apesar de mesmo nos tribunais superiores o 

consenso sobre a temática da entidade familiar e a relação com os animais 

não encontrar unanimidade. É possível reconhecer que o poder judiciário 

tem agido em benefício tanto de animais como de seres humanos, 

preocupando-se com as relações estabelecidas, possíveis impactos 

emocionais do rompimento de relacionamentos, além do melhor interesse 

dos animais e da minimização dos danos emocionais de pessoas e 

mascotes. 

A estruturação de uma linha de raciocínio mais moderna e que 

preza pelos direitos dos arranjos familiares compostos por homens e 

animais somados ao reconhecimento social, e mais recentemente do poder 

judiciário, incluindo um tribunal superior, configura importante avanço 

para o direito dos animais e para o direito de família como um todo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, é possível perceber a evolução dos direitos dos 

animais principalmente diante do direito de família. É visível a atenção 

concernente ao bem-estar psicológico e físico do animal por parte dos 
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magistrados. Além disso, são distinguíveis as mudanças no cenário para a 

perspectiva de aceitação dos novos arranjos familiares, por mérito da 

Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002 ao evidenciarem uma maior 

aceitação diante do que é considerado diferente, visto que defende o afeto 

(informal) e não uma questão fixa (formal, puramente consanguínea) do 

que é considerada família como acontecia no Código Civil de 1916. As 

modificações legislativas, associadas ao grande número de animais nos 

núcleos familiares brasileiros, permitiram a percepção cotidiana de 

conflitos em que é protagonista tanto o ser humano quanto os demais seres 

animais. Nesse contexto o tratamento designado aos animais deixa de 

orbitar na esfera patrimonial para pairar sobre o direito de família, 

parentesco e sucessão. 

Filhos uma vez já foram vistos como coisa no Direito Romano, 

como explica Pereira (2017): “O pater era, ao mesmo tempo, chefe 

político, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava o culto dos deuses 

domésticos (penates) e distribuía justiça. Exercia sobre os filhos direito de 

vida e de morte (ius vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal, 

vendê-los, tirar-lhes a vida’’. 

A visão romana foi superada no tocante ao poder sobre os filhos, 

mas aparentemente permanece em relação ao direito dos animais. O status 

de proprietário está se alterando devido as modificações sociais, refletidas 

no Poder Judiciário que, a cada dia, reconhece o vínculo afetivo dos 

animais com os seres humanos. Lentamente o Poder Legislativo busca 

criar normas para a garantir os direitos dos animais e de seus ‘’donos’’, 

sendo válido reafirmar que  os animais merecem proteção tanto quanto os 

humanos, como defende Reagan(2006, p.50) “Quando reivindicamos 

nossos direitos, estamos exigindo um tratamento justo, estamos exigindo 

o tratamento daquilo que nos é devido’’, e como incapazes de 

comunicação, os animais encontram dificuldades em serem protegidos. 

Tal fato não exclui a necessidade de proteção como os seres vivos que 

são. 
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Afinal, os animais se encontram em uma situação análoga a uma 

criança ou aos pobres: 

 

Quando os vulneráveis são usados como meios para tais fins, 

as pessoas que entendem o dano causado têm o dever de 

intervir e se manifestar em defesa das vítimas. Além do mais, 

esse dever é, na verdade, uma exigência de que se faça 

justiça, não um apelo à generosidade. (REAGAN, 2006, p.50) 

 

Por fim, é necessário que nós, humanos como seres conscientes e 

capazes de comunicação busquemos defender os direitos dos animais em 

todos os âmbitos, independentemente da classificação jurídica. Diante dos 

mais vulneráveis, devemos garantir direitos básicos, reforçar suas 

prerrogativas e auxiliar no aprimoramento e na evolução de seus direitos. 
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RESUMO O presente artigo trata da aplicação do princípio da supremacia 

do interesse público sobre o privado envolvendo pedidos de remoção de 

servidores públicos federais, regidos pela Lei nº 8.112/1990. Em regra, os 

atos administrativos que decidem sobre a possibilidade de remoção de 

servidores públicos, por implicarem o exercício de competência 

discricionária da Administração Pública, são motivados exclusivamente 

com base no princípio da supremacia do interesse público. Conforme será 

demonstrado, na remoção do servidor federal, entretanto, outros princípios 

devem ser considerados, sob pena de implicar na sua judicialização. Diante 

desse cenário, o problema do estudo consistiu em analisar, por meio da 

teoria da ponderação de princípios, se, diante de um pedido de remoção, a 

proporcionalidade está sendo sopesada com o interesse público. A partir de 

metodologia descritiva, comparativa e propositiva, foram analisadas duas 

bases de dados: o sistema Conlegis e o de jurisprudências do STJ, com o 

escopo de identificar diferenças e/ou semelhanças quanto à fundamentação 

 
217 Doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Professora Associada do Departamento de Direito Público da UFMG e da pós-

graduação stricto sensu da Universidade Fumec. Pesquisadora do CNPq. 

218 Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Servidor 

Público Federal. 
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das decisões proferidas pela Administração Federal e o Poder Judiciário na 

matéria. Os dados analisados demonstraram que há divergências entre as 

duas esferas decisórias quando o assunto envolve a ponderação de 

princípios em casos de remoção de servidores públicos federais. Por fim, 

foram apresentadas soluções para redução do volume de demandas 

judiciais relativas ao tema, que envolvem não só a ponderação de 

princípios, em cada caso, como ainda a adoção de formas mais 

contemporâneas de gestão de pessoal. 

PALAVRAS-CHAVE: Servidor Público Federal. Remoção. Princípio da 

supremacia do interesse público. Ponderação de princípios. 

Proporcionalidade. Gestão de Pessoas. 

 

 

1. 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Administração Pública possui princípios norteadores de suas 

atividades, entre os quais se destaca o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado. No entanto, uma visão mais contemporânea do 

Direito Administrativo e da Gestão Pública vem cada vez mais levando em 

conta outros princípios, como o da manutenção da unidade familiar, 

prevista na Constituição da República de 1988 em seu art. 226 (BRASIL, 

1988). Quando os atos administrativos envolvem remoção de servidores ou 

acompanhamento de cônjuge, previsto nos arts. 36 e 84 do Estatuto dos 

Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/1990 - BRASIL, 1990), essa 

supremacia do interesse público pode se tornar desproporcional diante do 

caso concreto, além de resultar em consequências negativas.  

Nesse contexto, surgem questões relativas aos limites dessa 

supremacia do interesse público frente ao sopesamento de outros princípios 

e a opções contemporâneas de gestão pública e de gestão de recursos 

humanos que podem ser aplicadas. Divergências quanto ao exercício do 

direito à remoção dos servidores passam a ser resolvidas no âmbito do 

Poder Judiciário, levando a uma judicialização excessiva do tema, haja 

vista o elevado índice de indeferimento dos pedidos na esfera 

administrativa com base na supremacia do interesse público. Vale frisar, 

nesses casos, a invocação, em juízo, da possibilidade de ponderação do 

interesse público com outros princípios aplicáveis. 

O presente trabalho, utilizando-se de referencial teórico baseado na 

ponderação de princípios de Robert Alexy (2007; 2015), analisa, de forma 

comparativa, dados de decisões judiciais e administrativas em casos 

concretos de remoções de servidores públicos federais, para identificar suas 

semelhanças e divergências.  



- 403 - |   Direito em Perspectivas 

 

As bases de dados utilizadas foram: (i) para o Judiciário, as 

decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e (ii) para o âmbito 

Administrativo, as decisões registradas no sistema Conlegis, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

A seção 2 deste trabalho trata do instituto da remoção de servidores 

públicos federais, bem como as características principais dos atos 

administrativos que lhe é referente. A seção 3 apresenta os princípios 

norteadores da Administração Pública e a teoria da ponderação de 

princípios, aprofundando o marco teórico do estudo, bem como demonstra 

a importância cada vez maior da proporcionalidade nas decisões 

administrativas. 

A seção 4 diz respeito a análise dos dados coletados, precedida da 

explicitação da metodologia utilizada. Houve, ainda, apresentação de 

soluções práticas aos problemas decorrentes dos pedidos de remoção dos 

servidores federais, tais como, aumentar a celeridade dos processos 

administrativos e reduzir a judicialização dos casos. Por fim, a seção 5 traz 

a conclusão obtida em função dos estudos teóricos e da análise 

jurisprudencial realizada. 

 

2 O INSTITUTO DA REMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS 

 

Regidos pela Lei nº 8.112/1990, os servidores públicos federais 

possuem no instituto da remoção a forma de se realocarem dentro da 

Administração, com ou sem mudança de local de trabalho. Previsto no art. 

36219 da referida lei, o direito a requerer a remoção, reflete também em 

 
219 Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de 

remoção:  

I - de ofício, no interesse da Administração; 

II - a pedido, a critério da Administração;  

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:  

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi 

deslocado no interesse da Administração;  

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas 

expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial;  

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 

interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas 

pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. 
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outros dispositivos, como os deslocamentos previstos no art. 84220, que 

trata de licença para acompanhamento de cônjuge e o exercício provisório 

do cargo (BRASIL, 1990). Conforme explica Paulo de Matos Ferreira 

Diniz, a remoção prevista na Lei nº 8.112/1990:  

 

[...] é o simples deslocamento de servidor dentro do mesmo 

órgão ou entidade, sem que isso determine qualquer alteração 

em seu cargo. Poderá ocorrer com ou sem mudança de sede. 

Assim, remoção é preenchimento de cargo na lotação. A 

remoção será a pedido do servidor ou por interesse da 

administração. (DINIZ, 2009, p.75) 

 

Ela é caracterizada por três hipóteses enumeradas no art. 36 da Lei 

nº 8.112/1990 (BRASIL, 1990): (i) de ofício, no interesse da 

Administração; (ii) a pedido, a critério da Administração e (iii) a pedido, 

para outra localidade, independente do interesse da Administração: casos 

de acompanhamento de cônjuge, também servidor público, por motivo de 

saúde do servidor, cônjuge / dependente ou processo seletivo interno. 

No primeiro caso, o ato administrativo é vinculado, ainda que 

dependa de motivação, como será discutido na seção 3. Já as demais 

situações são hipóteses discricionárias, que dependem da conveniência e 

oportunidade da Administração. Em todos eles há extensa discussão 

judicial, pelo conflito entre os interesses da Administração Pública e os 

interesses individuais dos servidores envolvidos em determinado ato de 

remoção. 

Há ainda, no §2º do art. 84 da Lei nº 8.112/1990, outra situação que 

leva ao deslocamento do servidor para outra localidade, quando ele entra 

em exercício provisório para acompanhamento de seu cônjuge, deslocado 

pela Administração Pública (BRASIL, 1990). 

Muito embora alguns requisitos sejam taxativos na lei, há 

construção jurisprudencial ampliando alguns entendimentos desse artigo, 

incluindo, por exemplo, os empregados públicos como servidores públicos. 

No caso do MS nº 14.195/DF, sob a Relatoria do Ministro Sebastião Reis 

Júnior, um servidor requereu a remoção para acompanhamento de cônjuge 

(Art. 36, inciso III da Lei nº 8.112/1990), que é empregado público, em 

 
220 Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou 

companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou 

para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

§ 2o No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor 

público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da 

Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de 

atividade compatível com o seu cargo. 



- 405 - |   Direito em Perspectivas 

 

consonância com o princípio da unidade familiar (Art. 226, CF/1988). A 

Administração havia negado o pedido, pelo fato do mesmo não constar nas 

hipóteses expressas na Lei nº 8.112/1990, no caso, a possibilidade de o 

cônjuge ser empregado público. Na ocasião foi deliberado que: 

 
[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito 

de servidor público para alcançar não apenas os que se 

vinculam à Administração direta, como também os que 

exercem suas atividades nas entidades da Administração 

indireta (Cf. EREsp n. 779.369/PB, Primeira Seção, Relator 

p/ o acórdão Ministro Castro Meira, DJ de 4/12/2006). 2. A 

Constituição Federal consagra o princípio da proteção à 

família, bem maior que deve ser protegido pelo Estado. 3. O 

disposto no art. 36, III, a, da Lei n. 8.112/1990 deve ser 

interpretado em consonância com o art. 226 da Carta Magna, 

ponderando-se os valores que visam proteger. 4. O Poder 

Público deve velar pela proteção à unidade familiar, 

mormente quando é o próprio empregador. 5. Segurança 

concedida. (BRASIL, 2013, grifos acrescidos) 

 

Existe também, por exemplo, julgados de algumas turmas do STJ 

que fazem leitura ampliativa do art. 36 da Lei nº 8.112/1990, aplicando os 

princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto em 

detrimento da aplicação estrita da supremacia do interesse público. 

Podemos exemplificar o AgRg no REsp no 1157628/RJ, de relatoria do 

Ministro Walter de Almeida Guilherme: 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

REMOÇÃO A PEDIDO. POSSIBILIDADE DE 

MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 36, 

PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI 8.112/90.SITUAÇÃO 

FÁTICA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O STJ reiteradamente tem afirmado que a 

norma prevista no art.36, parágrafo único, III da Lei 8.112/90, 

pode ser atenuada em situações excepcionais já 

consolidadas pelo decurso do tempo, como no caso dos 

autos, em que o servidor foi removido da Delegacia da 

Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR para a Delegacia da 

Receita Federal de Petropólis/RJ, por força de liminar 

concedida em 2001, para acompanhamento de cônjuge. 2. 

"Esta Corte já se manifestou pela mitigação da regra do 

art. 36, parágrafo único, III, da Lei 8.112/90, em respeito 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

implícitos no ordenamento jurídico. Precedentes" (REsp 

1252219/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013). 4. 

Agravo Regimental improvido. (BRASIL, 2014, grifos 

acrescidos) 
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Na remoção por motivo de saúde, a judicialização envolve o 

resultado da perícia médica e a comprovação da dependência econômica 

entre o servidor e o familiar envolvido na motivação da remoção. Quanto 

ao primeiro, há um aspecto técnico que pode envolver posicionamentos 

divergentes entre profissionais da área da saúde. Já o segundo, envolve 

princípios como razoabilidade, proteção da unidade familiar e dignidade da 

pessoa humana. 

Discute-se ainda, se o direito a remoção, em cada inciso do art. 36 

da Lei nº 8.112/1990, é direito subjetivo ou não. 

Todas essas possibilidades surgem pelo fato de outros princípios 

estarem envolvidos e necessitarem de ser sopesados no caso concreto. A 

remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro está prevista 

no art. 36, inciso III, “a”, da Lei Federal nº 8.112 de 1990. Como adverte 

Antônio Oliveira, esta modalidade de remoção encontra supedâneo 

principiológico no art. 226, da CF, que determinou especial proteção do 

Estado à família. (OLIVEIRA, 2009, p. 67). Assim, uma norma 

infraconstitucional que afrontar esta regra poderá ser considerada 

inconstitucional e, portanto, inválida. 

Pelos exemplos apresentados é possível verificar que o tema em 

questão está relacionado a discussão a respeito da supremacia do interesse 

público, pois, em muitos casos, ela prevalece como motivação ao ato de 

remoção do servidor, ou ainda, negativa a um pedido de remoção. Porém, 

vê-se que há jurisprudência no sentido de ampliar o entendimento dos 

dispositivos referentes ao instituto da remoção na Lei nº 8.112/1990 em 

vários aspectos, colocando-o em conflito com outros princípios regentes da 

Administração Pública. E, a partir dessa observação, chegou-se à questão 

de comparar as decisões administrativas e judiciais sobre o tema, para 

verificar, comparativamente, as semelhanças/divergências entre elas e se a 

aplicação da ponderação de princípios é feita na prática. 

 

3 MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO E O INTERESSE 

PARTICULAR DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

O ato de remoção do servidor público necessita de motivação, cujo 

objetivo é, ao mesmo tempo, proteger o administrador de ações dissonantes 

com os princípios constitucionais e as garantias fundamentais e proteger o 

servidor que, sujeito à remoção, tente frustrá-la por conta de interesses 

particulares. 

A legislação, como visto, enumera as situações cabíveis de 

remoção. Todavia, aponta de forma genérica e não regulamenta, ou 

caracteriza o que se define como interesse da administração, interesse do 
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serviço ou necessidade do serviço. Os atos de remoção empregam essas 

expressões como justificativa, assim como invocam, na grande maioria das 

vezes, o princípio da supremacia do interesse público. Desse modo 

entende-se que 

[...] um conceito de interesse público deve fazer remissão à 

necessidade do agente público avaliar as circunstâncias 

concretas de atuação, e os direitos fundamentais relevantes. 

Portanto, a mera menção de expressões como “interesse 

público”, “utilidade pública”, “necessidade pública”, 

“relevante interesse coletivo” ou “interesse social” jamais 

poderia legitimar a atuação administrativa, sendo motivação 

insuficiente. (CARVALHO, 2007, p.15) 

 

Porém, não raras vezes, os atos de remoção se revestem dessa 

motivação para albergar abuso de poder por parte dos dirigentes dos órgãos 

em relação aos seus subordinados. Ou ainda, dá margem a medidas 

desarrazoadas, perseguições, abusos, desvios de poder ou atendimento a 

interesses que não são públicos, tal qual a motivação expressa no ato. 

Embora exposto o ato à fiscalização dos órgãos de controle, são situações 

em que o conflito de interesses entre público e privado leva, em maior 

parte, a um judicialização. 

É importante destacar, nesse contexto, situações como a do servidor 

ter fixado residência na localidade onde está lotado, ter constituído família 

e criado laços estreitos de ordem econômica, social, familiar, cultural, entre 

outras. A possibilidade de ser deslocado em consequência exclusiva da 

supremacia do interesse público leva à judicialização do caso, quando o 

servidor entende haver possibilidade de se manter na mesma localidade ao 

invocar outros princípios que não exclusivo interesse público. 

Essa questão é levantada por Irene Nohara (2017, p.107), que 

destaca que a motivação do ato administrativo se alia ao princípio da ampla 

defesa, já que apenas com a ciência das razões que levaram a 

Administração Pública a realizar um determinado ato é que se pode 

impugná-lo. Além disso, a motivação garante o devido processo legal, já 

que os servidores (no caso) não podem ter algum tipo de privação sem 

fundamento plausível e razoável por parte da Administração Pública. 

Bandeira de Mello (2009, p.112) também se manifesta a esse 

respeito ao dizer que os atos discricionários, via de regra, devem sempre 

ser motivados. Já os atos vinculados devem também, via de regra, ser 

motivados, porém admitem exceções. Essas exceções dizem respeito a 

hipóteses em que não há espaço para uma interferência subjetiva do 

administrador, bastando menção à regra a ser aplicada para se obter 

implicitamente a motivação. No campo da remoção dos servidores temos o 

entendimento dos dois aspectos, pois há dispositivos legais que 
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“dispensariam” essa motivação, como também há hipóteses em que essa 

remoção é discricionária e, portanto, deve ser motivada. 

A motivação dos atos administrativos, embora não expressa no art. 

37221 da Constituição da República de 1988, é colocada como um princípio 

na Lei nº 9.784/1999, que em seu art. 50222 regula ainda as situações em 

que o ato administrativo deve ser motivado (BRASIL, 1999). 

Como exemplo, cita-se decisão do Superior Tribunal de Justiça, no 

Recurso Especial em Mandado de Segurança no 15459/MG que tratou 

invalidar a remoção de um servidor que alegava estar sendo removido por 

perseguição. Na decisão, o Ministro relator Paulo Medina destacou que o 

caso envolvia, acima de tudo, falta de motivação do ato de remoção: 

 

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO 

DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – 

RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente da alegação 

que se faz acerca de que a transferência do servidor público 

para localidade mais afastada teve cunho de perseguição, o 

cerne da questão a ser apreciada nos autos diz respeito ao fato 

de o ato ter sido praticado sem a devida motivação. 2. 

Consoante à jurisprudência de vanguarda e a doutrina, 

praticamente, uníssona, nesse sentido, todos os atos 

administrativos, mormente os classificados como 

discricionários, dependem de motivação, como requisito 

indispensável de validade. 3. O Recorrente não só possui 

direito líquido e certo de saber o porquê da sua transferência 

"ex officio", para outra localidade, como a motivação, neste 

caso, também é matéria de ordem pública, relacionada à 

 
221 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]. 
222 Art. 50 Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, 

laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 

de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 

propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico 

que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia 

dos interessados. 

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais 

constará da respectiva ata ou de termo escrito. 
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própria submissão a controle do ato administrativo pelo Poder 

Judiciário. 4. Recurso provido. (BRASIL, p.417, 2005) 

 

Nessa seara entram as discussões que serão tratadas nas seções 

seguintes, em relação validade estrita da supremacia do interesse público 

frente ao interesse particular e a avaliação, pela análise de jurisprudências, 

que levarão à sintetização da evolução do entendimento do Judiciário e da 

Administração Pública, em casos concretos de remoção de servidores 

federais. Iniciaremos o estudo com a caracterização do interesse público. 

 

3 A PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

3.1 PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS: LEI DE COLISÃO E A 

REGRA DA PROPORCIONALIDADE  

 

 

Robert Alexy (2015, p.87) diferencia princípios das regras. Tal 

diferenciação pode ocorrer sob vários aspectos. Um deles é a generalidade, 

ou seja, as regras possuem um grau reduzido de generalidade enquanto os 

princípios possuem um alto grau de generalidade. Outros aspectos podem 

ser o quão determinístico é a sua aplicação, ou ainda, a diferenciação entre 

normas de argumentação ou de comportamento. Nesse sentido afirma 

Alexy: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 

fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a 

medida devida de sua satisfação não depende somente das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 

jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado 

pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas 

que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra 

vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; 

nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, 

determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente 

possível. Isso significa que a distinção entre regras e 

princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de 

grau. (ALEXY, 2015, p.90) 
 

Ronald Dworkin em sua obra também faz essa distinção de maneira 

semelhante: 

 
A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de 

natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para 
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decisões particulares acerca da obrigação jurídica em 

circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à 

natureza da obrigação que oferecem. As regras são aplicáveis 

à maneira do tudo-ou-nada. [...] Os princípios possuem uma 

dimensão que as regras não têm - a dimensão do peso ou 

importância. (DWORKIN, 2010, p.39-40) 
 

No entanto, a caracterização de Alexy é mais completa ao definir os 

princípios como mandamentos de otimização. E autores como Humberto 

Ávila também trilham a linha traçada por Alexy na distinção entre 

princípios e regras, ao afirmar que: 

 
Essas ponderações têm por finalidade demonstrar que a 

diferença entre princípios e regras não está no fato de que as 

regras devam ser aplicadas no todo e os princípios só na 

medida máxima. Ambas as espécies de normas devem ser 

aplicadas de tal modo que seu conteúdo de dever-ser seja 

realizado totalmente. Tanto as regras quanto os princípios 

possuem o mesmo conteúdo de dever-ser. A única distinção é 

quanto à determinação da prescrição de conduta que resulta 

da sua interpretação: os princípios não determinam 

diretamente (por isso prima-facie) a conduta a ser seguida, 

apenas estabelecem fins normativamente relevantes, cuja 

concretização depende mais intensamente de um ato 

institucional de aplicação que deverá encontrar o 

comportamento necessário à promoção do fim; as regras 

dependem de modo menos intenso de um ato institucional de 

aplicação nos casos normais, pois o comportamento já está 

previsto frontalmente pela norma. (ÁVILA, 2016, p.4-35) 
 

Ronald Dworkin e outros autores também abordaram a questão de 

regras e princípios, mas, nesse estudo, o marco teórico utilizado será a 

teoria de Robert Alexy. No caso em estudo, há clara situação de conflito, 

qual seja a Administração Pública realizar a remoção de um servidor 

público e o mesmo não desejar que tal ato ocorra, por exemplo. Há, ainda, 

o questionamento da validade da motivação de tal ato. O conflito 

estabelecido se refere a regras ou a uma colisão entre princípios?  

Alexy (2015, p.94) explica em sua teoria que no caso das regras, e 

devido ao seu grau determinístico, o conflito é facilmente resolvido com a 

declaração de invalidade de uma das regras ou a existência de uma cláusula 

de exceção que solucione o conflito. Já em relação a princípios fala-se em 

colisão: quando dois princípios colidem, ambos estão válidos, mas um terá 

precedência sob o outro em determinadas condições, e terá que ceder. 

Em relação ao tema em estudo, não há que se falar em conflito de 

regras, pois não há na legislação (como visto no capítulo anterior) 

multiplicidade de regras para a remoção de servidores ou situações em que 

haveria necessidade de anular uma regra em detrimento de outra. Os 
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dispositivos são claros e expressos na Lei nº 8.112/1990. O que há, na 

verdade, é um conflito de princípios, pois a supremacia do interesse 

público pode colidir com o princípio constitucional da manutenção da 

unidade familiar, por exemplo. Ambos são válidos, mas enquanto um 

princípio caminha no sentido da remoção, o outro caminha em sentido 

contrário. Assim, um terá que ceder ao outro. 

Por essa razão, aprofundamos o entendimento da teoria da colisão 

de princípios de Robert Alexy, com objetivo final de verificar, no caso 

prático, sua aplicação na esfera administrativa e judicial, para as situações 

fáticas de remoção de servidores públicos federais. 

A doutrina de Robert Alexy (ALEXY, 2015, p. 99) divide as 

normas jurídicas em regras e princípios. As regras expressam deveres 

definitivos e são aplicadas por meio de subsunção. Já os princípios, 

expressam deveres prima facie, cujo conteúdo definitivo somente é fixado 

após o sopesamento com princípios coincidentes. 

Segundo sua teoria, quando dois princípios entram em conflito, um 

deles terá que ceder ao outro, não significando que o princípio desprezado 

tenha que ser declarado inválido, ou que tenha que ser introduzida uma 

cláusula de exceção. A solução reside no fato de que, de acordo com 

determinadas circunstâncias, analisadas no caso concreto, um princípio 

deve preceder ao outro, ou seja, deve haver uma ponderação entre ambos. 

Não há relação de precedência absoluta entre princípios, mas sim sua 

observância dentro do caso concreto. Em resumo, Alexy afirma que a 

proporcionalidade possui três sub-regras: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a ponderação.  

Alexy (2015, p.89) ilustra um caso de incapacidade processual, no 

qual a realização de uma audiência oral em desfavor de um acusado, que 

corre o risco de sofrer um infarto, é conflituosa entre o dever do Estado de 

garantir a aplicação do direito penal e a proteção à vida do acusado. Alexy 

defende que nesses casos não atuação no campo da validade (regras) mas 

dos pesos (princípios), devendo haver uma relação de precedência 

condicionada: 

A relação de precedência condicionada também pode ser 

denominada concreta ou relativa e é expressa pela seguinte 

fórmula: (P1 P P2) C, na qual P1 e P2 representam os 

princípios opostos e C representa as condições sobre as quais 

um princípio precede ao outro. (ALEXY, 2015, p. 92-93). 

 

A adequação só é possível em um universo capaz de alcançar os 

resultados pretendidos ou a promoção dos objetivos, ainda que 

parcialmente. A necessidade é o parâmetro que, por outro lado, exige 

ausência de uma forma semelhante e um modo menos gravoso de se 
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realizar um direito fundamental. Os critérios de adequação e necessidade 

levam em conta dados fáticos, evitando restrições desnecessárias a direitos 

fundamentais. Mas, todavia, não havendo possibilidade de redução (ou 

eliminação) da restrição de direitos fundamentais, na forma dos critérios de 

adequação e necessidade, dá-se início à ponderação, otimizando, em bases 

jurídicas, a restrição a direitos existentes. 

Há uma última etapa neste processo de análise da colisão de 

princípios, a proporcionalidade em sentido estrito. Nessa etapa, a cada 

direito envolvido é atribuído um peso e feito um sopesamento entre o grau 

de restrição do direito fundamental atingido e a importância da restrição ao 

direito com o qual colide. Alexy, ao tratar da ponderação, mostra que 

“quanto mais alto é o grau do não-cumprimento ou prejuízo de um 

princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro”. 

(ALEXY, 2007, p.133) 

Ao realizar a ponderação é importante, primeiramente, verificar 

quais são os direitos fundamentais em conflito, certificando-se que 

realmente estamos falando da realização de um direito em detrimento da 

supressão de outro, caso contrário, a ponderação não é necessária. Em um 

segundo momento, atribui-se peso/importância aos direitos em conflito, 

para, por fim, decidir sobre a prevalência de um sobre o outro.  

Sobre a colisão de princípios nos ensina José Maria Rodriguez de 

Santiago: 

Afirmar que o interesse público é o resultado de um 

procedimento de determinação da medida administrativa que 

melhor atenda a realização dos direitos fundamentais não é o 

mesmo que afirmar que o interesse público é o resultado de 

uma ponderação entre interesses coletivos e privados. Nem 

sempre uma medida administrativa que busca realizar um 

direito fundamental, restringe outro direito, configurando-se a 

colisão. (RODRIGUEZ SANTIAGO, 2000, p.121) 

 

Assim, vê-se a importância de se detectar a colisão, verificar se de 

fato há, em um caso concreto, princípios que isoladamente levariam a 

soluções antagônicas, e que não há solução menos gravosa que dispense o 

sopesamento desses princípios. 

 

3.2 PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

 

A proporcionalidade e a razoabilidade são importantes postulados 

de aplicação do direito. São extraídas, de forma implícita, do art. 37 da 

Constituição da República de 1988. Como se trata de conceitos complexos, 

sua aplicação torna-se uma atividade eminentemente subjetiva. A 

proporcionalidade em sentido estrito está relacionada a uma ponderação 
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entre o ônus trazido pela medida e o seu efetivo benefício, de forma a 

verificar se o sacrifício imposto pela decisão a qualquer pessoa é válido, se 

comparado com a vantagem que trará para outra (BONAVIDES, 2009, p. 

397). 

Já a razoabilidade pode ser definida como um juízo mínimo de 

aceitabilidade de determinado preceito com base na tradição ideológica do 

intérprete, guardando íntima relação com o bom senso: 

 
O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, 

ou mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse 

bom-senso jurídico se faz necessário à medida que as 

exigências formais que decorrem do princípio da legalidade 

tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, 

que o seu espírito. Enuncia-se com este princípio que a 

Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de 

obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em 

sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e 

respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da 

competência exercida. (BUCCI, 2013, p. 173). 
 

A utilização dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

como parâmetros de ponderação entre os interesses público e privado é 

relevante no tema em estudo, em complemento à teoria de Alexy, no que 

tange a ponderação de princípios. 

A proporcionalidade é tratada por Silva (2002, p.3), em alusão aos 

ensinamentos de Alexy, como regra de interpretação e aplicação do direito. 

Para ele, a proporcionalidade é aplicada quando um ato estatal, para 

realizar um direito fundamental ou atender a um interesse coletivo, acaba 

por restringir outros direitos fundamentais. Trata-se de uma regra para 

evitar que a restrição a direitos fundamentais tome dimensões 

desproporcionais. Acaba por ser uma restrição às restrições. 

Para Irene Nohara “a razoabilidade é ontologicamente e 

pragmaticamente indissociável da proporcionalidade. Neste ponto, a 

doutrina de Direito Administrativo é praticamente unânime”. (NOHARA, 

2017, p.99)  

Nohara (2017, p.103) afirma ainda que tais postulados 

(proporcionalidade e razoabilidade) são parâmetros limitadores da 

discricionariedade do administrador. Cabe ao Poder Judiciário, quando 

acionado, ter a capacidade de equilibrar os motivos e fins do ato estatal. 

Assim, quando há conflito entre princípios/direitos fundamentais, há que se 

utilizar da razoabilidade e proporcionalidade como parâmetros de 

ponderação desses princípios. 
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3.3 A DESCONSTRUÇÃO (OU RECONSTRUÇÃO?) DO 

PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

 

O interesse público é um dos princípios norteadores da 

Administração Pública.  Historicamente, possuía uma visão clássica 

associada a própria noção de Estado. Carvalho Filho (2010, p.69) recorda 

que é uma figura compreensível, pois na missão de organizar a 

coletividade, cabe ao Estado se preordenar a fins e interesses estritamente 

públicos. 

Essa visão clássica da noção de interesse público foi refletida ao 

inserir o conceito de finalidade do ato administrativo. Para o Estado, o fim 

é não outro que o interesse público. Porém, com o elemento finalidade, 

veio também as discussões sobre o desvio dela. 

Nesta seara, surgem diversos questionamentos sobre a real 

supremacia desse interesse dentro da finalidade maior que é atingir o bem 

comum da coletividade. Também se discute até que ponto há interesses 

meta individuais que podem ser considerados. Autores como Binenbojm 

(2005, p.1-31) ponderam a despeito da dificuldade em torno da 

caracterização do que seja interesse público.  

Já Carvalho Filho (2010, p. 69) relata que o interesse público não é 

o somatório dos interesses individuais dos componentes de um grupo, mas 

o próprio interesse coletivo, que gera satisfação geral e não individual, o 

próprio bem comum. Assim, há duas questões criadas, a da existência do 

interesse público como princípio e fim dos atos administrativos e a 

supremacia desse princípio frente aos demais existentes dentro do Direito, 

especificamente os que norteiam a Administração Pública. 

Moyses (2012, p.6) destaca que o interesse público não deve ser 

confundido com interesse de Estado, ou até mesmo com o interesse do 

agente público. Trata-se de interesse indisponível, mas que há muita 

dificuldade em sua caracterização.Há ainda a distinção entre interesse 

público primário e secundário, conforme nos ensina Fernanda Marinela:  

 
Considera-se interesse público primário o resultado da soma 

dos interesses individuais enquanto partícipes de uma 

sociedade, também denominados interesses públicos 

propriamente ditos. De outro lado, tem-se o interesse público 

secundário, que consiste nos anseios do Estado, considerado 

como pessoa jurídica, um simples sujeito de direitos; são os 

interesses privados desse sujeito. Ressalte-se que o Estado, da 

forma como foi concebido no ordenamento jurídico brasileiro, 

só poderá defender seus próprios interesses privados 

(interesses secundários) quando não existir conflito com os 

interesses públicos primários. (MARINELA, 2012, p.29) 
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Irene Nohara (2017, p.64) defende que não deve ser usada a 

expressão “interesse público” strictu sensu, pois não haveria um, mas sim 

vários interesses públicos, não sendo possível atender a todos, sempre. 

Além disso, por trás do manto de um “bem comum” há indivíduos que, de 

forma concreta, possuem seus interesses e particularidades. 

A doutrina e a jurisprudência brasileira, em sua maioria, sustentam 

a existência de uma supremacia do interesse público sobre o privado. 

Renomados autores como Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro compartilham dessa visão. É uma posição clássica, de 

origem na formação do Direito Administrativo brasileiro e na necessidade 

de afirmação da imperatividade dos atos administrativos. Di Petro (2014, 

p.69) chega a definir que diante de tantos poderes da Administração 

Pública (desapropriar, intervir, policiar, punir, etc), não pode ela ceder 

diante do interesse individual. Ao trabalhar com o desvio de finalidade do 

ato administrativo, Di Petro diz que: 

 

Em consequência, se, ao usar de tais poderes, a autoridade 

administrativa objetiva prejudicar um inimigo político, ou 

beneficiar um amigo, conseguir vantagens pessoais para si ou 

para terceiros, está fazendo prevalecer o interesse individual 

sobre o privado, e, em consequência, estará se desviando da 

finalidade pública prevista na lei. Daí o vício do desvio de 

poder ou desvio de finalidade, que torna o ato ilegal. (DI 

PIETRO, 2014, p.70) 

 

E à medida que o Direito Administrativo foi evoluindo, uma visão 

contemporânea surge com o objetivo de reconstruir o contexto da aplicação 

exclusiva do princípio da supremacia do interesse público. Nesse sentido, 

podemos ver, em Canotilho, citado por Daniel Sarmento, a seguinte 

posição: 

Na verdade, parece-nos que a questão das restrições aos 

direitos fundamentais justificadas com base no interesse 

público não pode ser enfrentada com soluções simplistas, 

como a baseada na suposta supremacia do interesse público 

sobre o particular. Elas demandam um exame mais complexo, 

que leve em consideração toda a constelação de limites às 

restrições de direitos fundamentais, que vem sendo 

desenvolvida pela doutrina. (CANOTILHO apud 

SARMENTO, 2007, p.91) 

 

A crítica ao princípio da supremacia do interesse público não 

advém de simples tentativa de desconstrução, mas sim de nova visão desse 

princípio, integrada a uma visão de atendimento e respeito aos demais 

princípios constitucionais, no modelo de Estado Democrático de Direito. 
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Há que se evitar, com isso, atitudes desvirtuadas e muitas vezes autoritárias 

de certas autoridades administrativas. Nesse sentido, Ávila afirma que: 

 

Em vez de um princípio de preferência deve ser atribuída a 

importância, então, às prescrições constitucionais e legais, já 

que elas - e não, portanto, o citado 'princípio' - é que são 

juridicamente decisivas. [...] Uma norma de preferência só 

pode ser uma norma individual e concreta, algo bem diverso 

de uma tendência abstrata. (ÁVILA, 1999, p.116)  

 

É importante alertar, contudo, que o interesse público ainda é de 

fato o principal princípio norteador da Administração Pública. Dessa 

maneira, uma visão ponderada de sua aplicação não pode implicar sua 

desvalorização, pois há um ponto de regulação envolvido para evitar uma 

situação de caos nas relações envolvendo particulares e poder público. 

Nohara (2017, p.64) destaca que o interesse público não pode ser tratado 

como interesse da maioria da população, dado que, se tal hipótese fosse 

aplicável, seria difícil defender o interesse público em ações de cunho 

social e direcionadas à defesa de minorias. 

Após as considerações feitas anteriormente, fica compreensível a 

corrente contemporânea que verifica a desconstrução do princípio da 

supremacia do interesse público. É importante pontuar que, embora o uso 

comum seja do termo desconstrução, dado o caráter clássico da utilização 

desse princípio, entendemos como mais correto o termo reconstrução, 

tendo em vista a análise desse princípio sob uma nova ótica. Nessa nova 

ótica não há espaço para a aplicação desse princípio com supressão do 

espaço para ponderações com qualquer outro interesse privado envolvido. 

A supremacia do interesse público é princípio basilar da 

Administração Pública, mas vem tendo seu contexto alterado. Como bem 

destaca Alice Borges (2007, p.3) o problema não é do princípio, em si, mas 

da sua aplicação prática. Ou seja, a visão vem deixando de ser de absoluta 

supremacia para dar espaço a um entendimento de conflito de interesses e 

da necessidade de sua ponderação. Nesse contexto retrata Alice Borges: 

 
Fácil é ver-se que, servindo a invocação do interesse público 

de ampla e legítima cobertura da atuação administrativa, 

frequentemente se verifica um descompasso entre a 

interpretação governamental e o efetivo interesse da 

coletividade: aquilo que a doutrina denomina conflitualidade 

de interesses. (BORGES, 2004, p.199-200)  

 

Luís Roberto Barroso, por sua vez, preceitua que “O interesse 

público se realiza quando o Estado cumpre satisfatoriamente o seu papel, 

mesmo que em relação a um único particular”. (BARROSO, 1996, p.209)  
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A sistemática de quebra desse paradigma envolvendo o princípio da 

supremacia do interesse público tem embasamento na proteção 

constitucional aos interesses individuais e fundamentais, cuja Carta Magna 

de 1988 é farta em normas a eles referentes (por exemplo artigos 1º, 3º a 

17, 145, 150, 170, 196, 201, 203, 205, 206, 220, 226 e 227). Como destaca 

Gustavo Binenbojm (2005, p.15) dada a orientação protetiva do princípio 

da dignidade da pessoa humana, não se pode inferir que a norma 

constitucional é expressa em definir a supremacia do interesse público de 

maneira absoluta. Para o autor, mesmo que o interesse privado seja 

parcialmente atendido, ainda se realizará interesse público, dado o 

postulado da proporcionalidade ser de fato uma norma-princípio. Nesse 

sentido: 

A opção da Constituição de 1988 pela dignidade da pessoa 

humana é robustecida ainda pelo exame sistemático da 

própria Carta [...]. É que o constituinte, além de fixar a 

dignidade como princípio central do Estado, judicializando 

valor humanista, disciplinou a matéria ao longo do texto 

através de um conjunto de outros princípios, subprincípios e 

regras, que procuram concretiza-lo e explicitar os efeitos que 

dele devem ser extraídos. (BARCELLOS, 2002, p.28)  

 

Ainda, segundo Binenbojm (2015, p.18), um princípio não poderia 

afastar o processo de ponderação e não poderia pré-estabelecer a melhor 

solução para um caso concreto pela concepção pura de interesse público. 

Para Ávila (1999, p.127), a ponderação é critério decisivo para a atuação 

administrativa no sentido de obter o máximo direito para os envolvidos. 

Segundo Irene Nohara: 

 
O problema do debate acerca da supremacia do interesse 

público não se encontra na noção em si de que, em vida em 

sociedade, é justo que os interesses coletivos tenham 

prioridade em relação aos interesses individuais, pois neste 

ponto existe unanimidade. As controvérsias surgem 

justamente quando se questiona: (1) qual a medida adequada 

da restrição de direitos individuais em prol de um ideal 

coletivo; ou, ainda (2) o que é “interesse público”. 

(NOHARA, 2017, p.61). 

 

Uma das principais funções da Constituição é a proteção do 

indivíduo em relação à sociedade como um todo. Essa importância é 

redobrada em termos de direito público para que o Estado, por sua força, 

não venha impor domínio à esfera individual do particular. Assim, a 

proteção constitucional visa também a proteção do indivíduo frente ao 

Estado, visto que existem certos direitos que nem mesmo a força estatal 

pode afastar. Nesse aspecto observa Alice González Borges: 
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Na realidade moderna atual, tão rica e complexa, tão mutante 

e variada, deparamos, entretanto, com uma multiplicidade de 

interesses, igualmente públicos, igualmente primários, 

igualmente dignos e proteção, porém que assumem diferentes 

dimensões. Temos, por exemplo, interesses individuais 

também públicos, no mais elevado grau possível, porque 

correspondentes a direitos fundamentais; temos interesses 

transindividuais, coletivos e difusos, que frequentemente 

entram em conflito entre si. (BORGES, 2007, p. 40) 

 

O que se percebe nos últimos anos e se objetiva demonstrar nesse 

trabalho é a mudança na aplicação desse complexo conceito de interesse 

público, quando este envolve conflitos de interesse entre público e privado. 

Como já mencionado, a remoção de servidores públicos ocasiona, em 

muitos casos, esses conflitos, pelo fato de estarem lidando com a alteração 

da localidade do servidor. A complexidade da vida atual ocasiona o 

surgimento de vários interesses igualmente revestidos de proteção 

constitucional, e que muitas vezes entram em conflito. Vale aqui a 

observação de Gustavo Binenbojm sobre essa questão: 

 
A definição do que é interesse público, e de sua propalada 

supremacia sobre os interesses particulares, deixa de estar ao 

inteiro arbítrio do administrador, passando a depender de 

juízos de ponderação proporcional entre os direitos 

fundamentais e outros valores e interesses metaindividuais 

constitucionalmente consagrados. (BINENBOJM, 2005, p. 

55) 

 

No trabalho desenvolvido por Maria Tereza Fonseca Dias, que 

pesquisou jurisprudências no STF que envolviam o tema supremacia do 

interesse público, ela concluiu: 

 
Outra questão que os dados revelam – notadamente os casos 

em que o princípio da supremacia do interesse público foi 

alegado, mas não foi utilizado para solucionar a controvérsia 

apresentada ao Poder Judiciário – é o fato de que a 

“supremacia do interesse público” pode ceder diante de outros 

princípios constitucionais e de direitos e garantis 

fundamentais do cidadão constantes da Constituição da 

República. (DIAS, 2014, p.399-408). 

 

A vida em sociedade hoje tem aproximado as pessoas do Direito e 

chamado mais a atenção para o fato de que determinados organismos 

sociais, como a família, por exemplo, possam ser protegidos por normas de 

caráter público, cujo descumprimento afeta a vida coletiva. Para Nohara 

(2017, p. 66) os chamados direitos individuais indisponíveis surgem neste 

contexto, e com isso a categorização do que vem a ser interesse público 
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deixa de se relacionar apenas com atividades estatais, mas se curva diante 

de direitos sociais, individuais indisponíveis, difusos e coletivos. 

 

4 A REMOÇÃO DO SERVIDOR FEDERAL SOB A ÓTICA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Para analisar as diferenças de enfoque do exercício do direito à 

remoção pelo Governo Federal e o Poder Judiciário foram feitas consultas 

nas decisões proferidas com base nos dados dos sistemas Conlegis e STJ, 

conforme descrito a seguir.  

 

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia adotada foi a análise de jurisprudências, tanto em 

âmbito administrativo quanto judicial. Pelo levantamento de dados nos 

dois sistemas consultados (Conlegis e STJ) foi feita a tabulação dos dados 

com o objetivo de observar as decisões proferidas ao longo do tempo, 

comprovando se há ou não uma convergência em relação à realização, no 

caso concreto, da ponderação de princípios. Para tanto, foi necessário 

definir os parâmetros da coleta de dados. 

Em relação ao prazo de busca, estabeleceu-se os últimos 8 (oito) 

anos, pelo entendimento de ser um tempo razoável para perceber se, 

estatisticamente, houve mudança de entendimento ou orientação ao longo 

do tempo. 

Em relação à chave de busca, após alguns testes práticos em ambos 

os sistemas, consolidou-se o entendimento para essa pesquisa no uso das 

seguintes palavras-chaves de busca: “remoção acompanhamento de 

cônjuge servidor público federal supremacia interesse público”. Tratam das 

principais palavras-chave que envolvem o tema, para que o retorno da 

busca seja de alta relevância, tratando de casos específicos de remoção de 

servidores públicos federais com conflito de princípios frente ao interesse 

público. 

Em relação aos documentos pesquisados, definiu-se que no sistema 

Conlegis seriam pesquisadas as Notas Técnicas, Notas Informativas e 

Pareceres, uma vez que as mesmas consistem de pareceres com a 

orientação do Órgão Central do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal do MPOG, responsável pela gestão dos 

recursos humanos no Poder Executivo Federal), dando uma visão mais 

precisa do entendimento da Administração Pública. No caso do STJ, 

optou-se por analisar os Acórdãos, Súmulas e Decisões Monocráticas. A 

motivação para a escolha desses documentos é que todos eles, inclusive as 
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decisões monocráticas, dão uma visão do entendimento da corte aos casos 

concretos. 

As seções 4.2 e 4.3 apresentam os resultados obtidos após aplicação 

da metodologia e extração dos dados, respectivamente, em âmbitos 

administrativo e judicial. 

 

4.2 A ÓTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

O sistema Conlegis223 é o sistema para consulta de atos normativos 

da Administração Pública Federal. Foram feitas buscas conforme 

parâmetros de pesquisa definidos224: 

Entre 2010 e 2017 foram obtidos 61 documentos, dos quais 34 

apresentavam relevância com o tema, ao tratar do conflito de entre 

interesse público e privado (55,74%) e destes, apenas 3 documentos 

(8,82% dos documentos relevantes) se tratavam de decisões 

administrativas que de fato se basearam na ponderação de princípios para 

ceder frente ao princípio da supremacia do interesse público. A tabela 

abaixo resume esses dados: 

 
TABELA 1 – Total obtido do sistema Conlegis e % de ponderação de princípios 

 
223 Cf. <https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/listar.htm> 

224 Conforme a metodologia estabelecida, foram feitas as buscas à base de dados do 

sistema Conlegis. Inicialmente houve dificuldade em função da plataforma do sistema e 

da baixa precisão dos resultados que as buscas retornavam. Após alguns testes, viu-se 

necessário segmentar as palavras-chaves e realizar mais de uma busca, fazendo, ao final, 

uma interseção dos resultados. 

TOTAL de 

Documentos 

(A) 

Documentos que 

ponderaram conflito 

interesse público e privado 

(B) 

Documentos em que o Interesse 

Público cedeu ao privado 

(ponderação de princípios) 

(C) 

61 34 3  
55,74% (B/A) 8,82% (C/B) 

Ano TOTAL de 

Documentos 

Documentos que ponderaram 

conflito interesse público e 

privado 

Documentos em que o 

Interesse Público 

cedeu ao privado 

(ponderação de 

princípios) 

2010 14 6 1 

2011 5 5 0 

2012 8 3 0 

2013 11 6 0 
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Fonte: Sistema Conlegis 

 
TABELA 2 – Evolução das decisões administrativas ao longo dos anos de 2010 e 2017 

* Dado parcial do ano (até agosto). Fonte: Sistema Conlegis 

 

As notas técnicas favoráveis à ponderação de princípios, 

considerando o princípio constitucional da manutenção da unidade 

familiar, se distribuem 1 em 2010 e 2 em 2014. 

Foram destacados das decisões proferidas consultadas alguns 

trechos dos documentos que resumem os dois posicionamentos 

antagônicos da Administração Pública. O primeiro, refletindo mais de 90% 

dos casos, se resume à interpretação restritiva à letra da lei, motivo pelo 

qual a supremacia do interesse público prevalece. Trata-se da Nota Técnica 

nº 135/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP: 

 
[...] 16. Depreende-se, ainda, do texto normativo que, o 

interesse da Administração é condição sine quo non para a 

efetivação da remoção nas modalidades previstas nos incisos I e 

II do parágrafo único do art. 36 da Lei nº 8.112, de 1990, 

situação não observada na modalidade instituída pelo inciso III, 

alíneas “a”, “b” e “c”, na qual o ato apresenta caráter 

eminentemente vinculado, eis que independe do interesse da 

Administração (BRASIL, 2013, p. 5)
. 

 

Há também a Nota técnica nº 

235/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, que possui um aspecto 

interessante quanto a literalidade da lei, ao restringir a remoção pelo fato 

de o cônjuge ser empregado público, entendimento inclusive já superado 

no STJ. 

[...]20. Assim, em que pese o aparente conflito de 

manifestações quanto á possibilidade de remoção de servidor 

público para acompanhar cônjuge ou companheiro que seja 

empregado público, o entendimento vigente neste 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

– DENOP é no sentido da impossibilidade da concessão de 

remoção, independente do interesse da Administração, nos 

termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “a”, da Lei 

nº 8.112, de 1990, ao(a) servidor(a) cujo cônjuge não seja 

servidor público regido pela Lei nº 8.112, de 1990. (BRASIL, 

2012, p.5) 

 

O que se vê na decisão supra é que a Administração Pública chega a 

restringir a remoção por entender que o cônjuge, sendo empregado público, 

2014 14 8 2 

2015 5 4 0 

2016 2 1 0 

2017* 2 1 0 
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não estaria sujeito a aplicação dos dispositivos legais. Faz-se, com isso, 

uma aplicação restritiva da lei, que tem posição majoritariamente oposta no 

Poder Judiciário, conforme se verifica nas seções 4.3 e 4.4. 

De igual maneira, analisando uma amostra das decisões coletadas, 

viu-se também que muitas remoções e acompanhamentos de cônjuge para 

fins de estudo em outra localidade (por exemplo, cursos de mestrado e 

doutorado) são vetados na esfera administrativa por entendimento que não 

se dá por ato de ofício da Administração, mas por mero interesse individual 

do servidor. 

Tal posição, como será visto nas seções 4.3 e 4.4, também tem 

entendimento majoritariamente oposto no Poder Judiciário, pois há 

compreensão de que, nesses casos, Administração terá proveito da 

especialização do servidor, ainda que não tenha de ofício, colocado o 

servidor nessa situação. 

De maneira diversa, há decisões administrativas que consideraram a 

ponderação de princípios e merecem destaque. Estão em reduzido número, 

mas tratam claramente da necessidade de aplicação da ponderação dos 

interesses. Os casos tratam do conflito com os princípios da dignidade da 

pessoa humana e do direto à saúde. Por serem poucos pareceres, não há um 

padrão de comportamento das decisões, se tratando, portanto, de casos 

isolados. 

Na Nota Técnica nº 128/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, que 

tratou de pedido de remoção de servidor por motivo de saúde, a 

Administração questionou a aplicação do termo “no âmbito do mesmo 

quadro”, como pré-requisito legal para aplicação do dispositivo, na 

intenção, em primeira instância, de negar tal pedido. Mas, em recurso, 

deliberou: 

[...] 12. Percebe-se, pois, que o caso suscita um conflito entre 

dois princípios constitucionais: o da dignidade da pessoa 

humana (fundamento da República Federativa do Brasil, de 

acordo com o art. 1º, III, da Constituição Federal) e o da 

supremacia do interesse público. Em face de tal situação, é 

imprescindível a aplicação da técnica da ponderação de 

interesses, em atenção ao princípio constitucional da 

concordância prática. [...] 14. Intimamente ligado ao princípio 

da dignidade da pessoa humana está o direito à saúde, 

garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, que, por sua 

vital importância, deve prevalecer em detrimento do princípio 

da supremacia do interesse público. (BRASIL, 2010, p.2) 

 

4.3 A ÓTICA DO JUDICIÁRIO, NA JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) 
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Conforme a metodologia estabelecida, foram feitas buscas à base de 

dados de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ)225, para 

verificar as manifestações e a orientação dessa corte em relação ao tema 

remoção de servidor público federal. As manifestações consideradas foram 

os Acórdãos, Súmulas e Decisões Monocráticas, por onde foram feitas as 

buscas de jurisprudências conforme parâmetros de pesquisa definidos226. 

Entre 2010 e 2017 foram obtidas 274 decisões judiciais, das quais 

182 (66,42%) apresentavam relevância com o tema ao argumentar a 

presença de conflito entre interesse público e privado e, destas, 84 

(46,15%) se tratavam de decisões judiciais que de fato se basearam na 

ponderação de princípios para ceder frente ao princípio da supremacia do 

interesse público. A tabela abaixo resume esses dados: 

 

TABELA 3 – Total obtido do sistema STJ e % de ponderação de princípios 

Fonte: Sistema de pesquisa de jurisprudência do STJ 

 

Notadamente há um volume maior de informações armazenadas no 

sítio eletrônico do STJ em relação à base de dados administrativa. Além 

disso, destaca-se substancialmente a grande quantidade de decisões em que 

o juiz realiza a ponderação entre o interesse público e privado, e, em quase 

a metade dos casos, há conciliação entre esses dois interesses - posição 

antagônica aos casos julgados em âmbito administrativo. 

A partir da análise de amostra das decisões obtidas na coleta dos 

dados, viu-se que a jurisprudência se divide e se apoia basicamente nos 

mesmos precedentes da corte. Mas é significativo a evolução em números 

dos casos em que a ponderação de princípios foi considerada. Dessa 

amostragem foram extraídos alguns posicionamentos que merecem ser 

pontuados (Seção 4.2.3). A tabela a seguir mostra a base de dados do 

sistema de jurisprudência do STJ na amostra estudada, por ano: 

 
225 Cf. <http://www.stj.jus.br/SCON/> 

226 Conforme a metodologia estabelecida, foram feitas as buscas à base de dados do 

sistema de jurisprudência do STJ. Inicialmente, houve dificuldade em função da 

plataforma do sistema e a elevada quantidade de documentos que era retornada na 

pesquisa, dificultando a amostragem. Porém, após alguns testes, viu-se necessário 

segmentar as palavras-chaves e realizar mais de uma busca, fazendo, ao final, uma 

interseção dos resultados. 

TOTAL de 

Documentos 

(A) 

Documentos que 

ponderaram conflito 

interesse público e privado 

(B) 

Documentos em que o Interesse 

Público cedeu ao privado 

(ponderação de princípios) 

(C) 

274 182 84  
66,42% (B/A) 46,15% (C/B) 
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TABELA 4 – Evolução das decisões judiciais ao longo dos anos de 2010 e 2017 

* Dado parcial do ano (até agosto). Fonte: Sistema de pesquisa de jurisprudências do STJ 

 

Da tabela anterior depreende-se visivelmente que, ao longo dos 

anos, os casos envolvendo esse tema têm crescido, assim como o 

entendimento da corte superior de que a ponderação de princípios deve ser 

aplicada no caso concreto. 

Destacam-se na pesquisa feita alguns trechos dos documentos que 

resumem os dois posicionamentos antagônicos das decisões judiciais. O 

primeiro, refletindo cerca de 50% dos casos, se resume à interpretação 

restritiva à letra da lei, motivo pelo qual a supremacia do interesse público 

prevalece. 

Conforme se depreende do AgRg no REsp nº 1453357/RN, sob a 

relatoria do Ministro Herman Benjamin, em caso que discutia pedido de 

remoção de servidor negado pela Administração por não enquadramento 

nas hipóteses legais, concluiu-se que 

 
[...] 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da 

proteção à família como base da sociedade brasileira e dever 

do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para 

que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, 

nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, 

ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma 

das hipóteses taxativamente previstas para concessão do 

benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 

(BRASIL, 2014)  

 

A seguir destacam-se trechos de decisões monocráticas que 

consideraram a ponderação de princípios. Um dos trechos se opõe 

antagonicamente ao posicionamento administrativo, quando um dos 

cônjuges é servidor público e o outro é empregado público. Aqui, vê-se um 

posicionamento majoritário no sentido de equiparar servidor público e 

empregado público para fins dos artigos 36 e 84 da Lei nº 8.112/1990. 

Ano TOTAL de 

Documentos 

Documentos que 

ponderaram conflito 

interesse público e 

privado 

Documentos em que o 

Interesse Público cedeu ao 

privado (ponderação de 

princípios) 

2010 15 6 4 

2011 27 14 4 

2012 21 15 5 

2013 35 27 12 

2014 45 30 18 

2015 59 41 22 

2016 46 34 11 

2017* 26 15 8 
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No julgado REsp 1350211/RN, de relatoria da Ministra Assusete 

Magalhães, uma servidora solicita sua remoção para outra unidade do 

órgão e suscita o princípio da unidade familiar, porém a corte superior 

entendeu a necessidade de se ponderar esse princípio frente a supremacia 

do interesse público: 

[...] É inegável que o desempenho da apelada trabalhando 

perto de seus familiares será significativamente superior, 

levando-a a um estado psicológico condigno e satisfatório, 

muito mais favorável ao serviço público do que se a servidora 

estivesse longe dos seus entes queridos. Tais fatos 

evidenciam, à saciedade, a plausibilidade do direito ora 

pretendido pela servidora apelada. [...] não se afigura 

razoável a denegação do pedido de remoção da apelada, 

quando com fulcro apenas no estrito cumprimento de 

normas específicas regulamentadoras da remoção de 

servidores públicos. Assim, demonstra-se razoável e 

necessária a pretensão do servidor em oferecer melhores 

condições de vida trabalhando em lugar que oportunize o 

convívio com a sua família. Emerge a conclusão de que a 

pretensão da apelada possui respaldo legal, pelas razões supra 

alinhadas, pois não se cogita aqui tão-somente do atendimento 

do interesse do particular, mas a prevalência deste juntamente 

com o próprio interesse público. (BRASIL, 2016, grifos 

acrescidos) 

 

No julgado REsp nº 1548088/RS, de relatoria do Ministro Sérgio 

Kukina, além de chamar a atenção para a necessidade de se incluir o 

princípio da preservação da unidade familiar quando em colisão com 

interesse público, destacou também a estrita legalidade administrativa 

seguida pela Administração Pública nesses casos: 

 

[...] a literalidade do art. 36 da Lei 8.112/90 acima transcrito 

deve ser superada por uma interpretação sistemática. À luz da 

Constituição Federal, que protege a família, merece reestudo, 

permissa venia, a solução emprestada pelo Eminente Relator. 

Não diviso colisão com o interesse público, pois, como dito 

de início, um servidor desestabilizado pela crise familiar 

produz menos, porquanto perde motivação. [...] Para isso, será 

necessário examinar as peculiaridades da situação do servidor 

e verificar sua específica necessidade de assumir cargo 

público fora do domicílio conjugal, até mesmo para poder 

manter a família. [...] Assim sendo, entre a ordem 

administrativa e os valores consagrados nos artigos 226, 

caput, e 227, caput, da Lei Maior, o julgador deve, de 

forma imperativa, ficar com estes, mesmo em detrimento 

da estrita legalidade administrativa. Neste sentido, 

preleciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, ao 

referir que os princípios atribuem espírito ao sistema jurídico, 

pois servem de critério para a sua exata compreensão e 

inteligência, definindo a lógica e racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido. 

(BRASIL, 2015, grifos acrescidos)  
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No julgado nº AREsp 948552/RS, de relatoria da Ministra Regina 

Helena Costa, um servidor público solicita sua remoção para 

acompanhamento de cônjuge com fulcro no Art. 36, inciso III, da Lei no 

8.112/1990. Porém, a Administração negou tal pedido por entender que o 

cônjuge, sendo empregado público (Caixa Econômica Federal), não teria 

esse direito. Mas assim entendeu a suprema corte: 

 
[...] ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO PARA 

ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. EMPREGADO 

PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO 

CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO. 1. Os Tribunais 

Superiores e esta Corte, ao deliberar sobre a remoção para 

acompanhamento de cônjuge, interpretam ampliativamente o 

conceito de servidor público para alcançar não apenas os que 

se vinculam ã Administração Direta, como também os que 

exercem suas atividades nas entidades da Administração 

Indireta. 2. Possível a remoção de servidor público federal 

para acompanhar cônjuge, empregado da Caixa Econômica 

Federal. [...] No caso, verifico que o acórdão recorrido 

adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o 

qual, para efeito de remoção, atribui-se interpretação 

ampliativa do conceito de servidor público, a fim de 

alcançar tanto os servidores que se vinculam à 

Administração Direta como aqueles que exercem suas 

atividades na Administração Indireta. Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

ART. 36, III, A, DA LEI N. 8.112/1990. REMOÇÃO PARA 

ACOMPANHAR CÔNJUGE, EMPREGADA DE 

EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO SIGNIFICADO DE 

SERVIDOR PÚBLICO (PRECEDENTES DO STJ). 

PROTEÇÃO DO ESTADO À UNIDADE FAMILIAR (ART. 

226 DA CF). 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao 

conceito de servidor público para alcançar não apenas os que 

se vinculam à Administração direta, como também os que 

exercem suas atividades nas entidades da Administração 

indireta (Cf. EREsp n. 779.369/PB, Primeira Seção, Relator p/ 

o acórdão Ministro Castro Meira, DJ de 4/12/2006). 2. A 

Constituição Federal consagra o princípio da proteção à 

família, bem maior que deve ser protegido pelo Estado. 3. 

O disposto no art. 36, III, a, da Lei n. 8.112/1990 deve ser 

interpretado em consonância com o art. 226 da Carta 

Magna, ponderando-se os valores que visam proteger. 4. O 

Poder Público deve velar pela proteção à unidade familiar, 

mormente quando é o próprio empregador. 5. Segurança 

concedida. [...] (BRASIL, 2016, grifos acrescidos) 
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4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os dados levantados permitiram demonstrar claramente a 

divergência de posicionamento entre Administração Pública e Poder 

Judiciário. Por conta do referencial teórico utilizado, se quer demonstrar a 

existência ou não da desconstrução do princípio da supremacia do interesse 

público, dada a ponderação dos princípios envolvidos no caso concreto. 

Assim, um princípio cede a outro, que terá maior relevância em 

determinado caso. 

O que se viu pela análise dos dados é que a Administração Pública 

fica basicamente restrita ao princípio da legalidade e da supremacia do 

interesse público. O reduzido número de casos em que outros princípios, 

como por exemplo, o da manutenção da unidade familiar, muito comum de 

ser abordado em casos de remoção, foram considerados preponderantes 

(menos de 10% dos casos) demonstra esse posicionamento. Além disso, as 

decisões são embasadas na leitura restritiva das normas legais. 

Já no Poder Judiciário, além do já esperado maior volume de dados, 

existe uma corrente significativa de magistrados (representado aqui por 

quase a metade dos casos analisados) que consideram a ponderação de 

princípios em casos de conflito com a supremacia do interesse público. Em 

vista disso, surge a discussão sobre até que ponto a Administração Pública 

deve ter seus interesses satisfeitos acima de qualquer coisa, frente a outros 

princípios que, igualmente, no caso concreto, devem ser atendidos. 

Alguns casos que foram destacados se utilizaram inclusive de 

leitura ampliativa de alguns dispositivos legais. A exemplo disso, alguns 

julgados mostram casos em que o acompanhamento de cônjuge foi 

concedido mesmo com um dos cônjuges sendo empregado público. Há um 

entendimento consolidado no STJ de que o termo “servidor público” pode 

ter seu entendimento ampliado. Já a Administração Pública entende 

restritivamente o termo, e por tal motivo, indefere quase a totalidade dos 

recursos administrativos em casos análogos. 

Outro exemplo de interpretações ampliativas diz respeito à remoção 

/ acompanhamento de cônjuge em casos de deslocamento para realização 

de curso de mestrado ou doutorado. Boa parte dos juízes entende que, 

embora tenha caráter discricionário, a Administração Pública terá proveito 

do estudo a ser realizado pelo servidor, de modo a permitir o 

acompanhamento do cônjuge. Já a Administração Pública entende se tratar 

de mera liberalidade do servidor e, não havendo deslocamento ex officio, o 

cônjuge nada teria direito. 

Claro que a Administração Pública pode se colocar em posição de 

impedimento para adentrar em teses jurídicas mais complexas. No entanto, 
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à medida que o Poder Judiciário vai, dentro de sua função primordial, 

interpretando a lei nos casos concretos, dá permissão para que a 

Administração Pública se baseie nos precedentes atuais do Judiciário para 

decidir os casos de remoção de servidores federais. Assim, estaria ela 

evoluindo na mesma medida e decidindo de maneira compatível com os 

operadores do direito.  

O elevado quantitativo de processos judiciais sobre o tema reflete a 

divergência de posicionamento majoritário entre Administração Pública e 

Poder Judiciário, uma vez que os servidores, não tendo seu pedido atendido 

na via administrativa, recorrem à via judicial.  

No caso das remoções de servidores públicos federais é importe 

frisar que se trata de um instituto que se relaciona a pessoas e a gestão de 

recursos humanos, permeando as decisões que a Administração Pública 

toma nesta área. Assim, nesse aspecto, ao alterar uma situação familiar, 

muitas das vezes a Administração estará interferindo na produtividade e na 

estima desse servidor, o que deve ser considerado sempre que possível. 

Acrescenta-se a isso algumas decisões do STJ que deram 

entendimentos ampliativos a dispositivos legais, exatamente por considerar 

o caso de forma proporcional e razoável. Há várias decisões, por exemplo, 

equiparando empregado público e servidor público para fins dos artigos 36 

e 84 da Lei nº 8.112/1990, dando um entendimento ampliativo do termo 

“servidor público” nesses artigos. Ou, ainda, a ampliação do significado do 

termo “deslocamento” do artigo 84 da referida lei.  

A título de exemplo, uma solução que vem sendo adotada por 

muitos órgãos públicos é a adoção de regime de teletrabalho. Solução 

adequada aos dias atuais e incorporada nas melhores práticas 

contemporâneas de gestão de recursos humanos, o teletrabalho já é 

realidade em órgãos como Tribunal de Contas da União, Ministério 

Público da União, Receita Federal do Brasil, Controladoria Geral da União, 

Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Federal, ANVISA, ANS, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre outros. Tendo 

em vista essa possibilidade, a questão da localidade de trabalho do servidor 

deixa de ser um problema quando da necessidade, por parte da 

Administração Pública, da remoção de servidores. 

A busca e o aprofundamento de soluções modernas de gestão de 

recursos humanos e a evolução da jurisprudência, de forma alinhada à 

Administração Pública, podem ser um caminho para se evitar a maioria dos 

conflitos e o excesso de ações judiciais com esse objeto. Em decorrência 

disso ganha-se em celeridade e eficiência, não só no Judiciário, mas 
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também na administração dos recursos públicos e dos recursos humanos 

envolvidos. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Por meio do estudo realizado, foi possível verificar a importância 

da teoria da ponderação de princípios de Robert Alexy. Ela é utilizada 

quando há conflito entre princípios, em que um cederá a outro em um caso 

concreto. Trata-se de teoria amplamente aceita na teoria do Direito, mas 

que, em alguns casos, tem sua aplicabilidade reduzida por conta de 

premissas e prerrogativas, como as da Administração Pública. O princípio 

da supremacia do interesse público é, para muitos autores, mais que um 

princípio basilar, porém uma prerrogativa da Administração, fazendo com 

que a ponderação não seja utilizada.  

No caso das remoções de servidores públicos federais, os conflitos 

entre o servidor e a Administração eram muitas vezes solucionados em 

desfavor deste a partir da fundamentação expressa e exclusiva do princípio 

da supremacia do interesse público. Além disso, a invocação desse 

princípio acabava por esconder medidas autoritárias, políticas, 

perseguições, atos administrativos com desvio de finalidade ou ineficazes. 

Levantou-se, com isso, a questão se o conflito de interesses era levado em 

conta nos âmbitos administrativo e judicial, de acordo com o que preconiza 

a teoria de Alexy, já que, em situações como exemplificadas acima, as 

medidas alteram significativamente a vida dos servidores públicos que são 

deslocados, de forma que os atos administrativos devem ser devidamente 

motivados, não apenas justificados pela primazia do interesse público.  

Após estudo e análise de dados dos sistemas Conlegis (decisões 

administrativas) e STJ (decisões judiciais), viu-se que, 

administrativamente, uma reduzida parcela das decisões abre mão da 

supremacia do interesse público frente a outros princípios. Já 

judicialmente, os resultados obtidos demonstraram que há uma corrente, 

representada por quase a metade dos casos, que se alinha com a 

ponderação de princípios. Essa última abordagem está alinhada com o 

referencial teórico seguido neste trabalho e o resultado mostra claramente 

que uma coisa leva à outra, ou seja, a ausência dessa prática na esfera 

administrativa leva a um excesso de ações judiciais de servidores que vão 

buscar seus direitos no Poder Judiciário. 

Os resultados do trabalho demonstraram também que judicialmente 

o número de casos aumentou bastante ao longo dos últimos anos, assim 

como os casos em que a ponderação de princípios permitiu que o 

fundamento da supremacia do interesse público cedesse frente a outros 
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princípios (em geral a manutenção da unidade familiar). Já na esfera 

administrativa, as decisões são bastante restritivas à literalidade da lei, o 

que prejudica a aplicação do princípio da proporcionalidade. O resultado 

disso é o fato de que menos de 10% das decisões analisadas nos últimos 8 

anos superaram a supremacia do interesse público frente ao privado. Aliás, 

muitas das decisões judiciais questionam inclusive a distinção entre 

interesse público e privado, como em exemplos de remoções para curso de 

mestrado/doutorado, em que a Administração entendeu ter sido mera 

liberalidade do servidor, não havendo interesse ou ato de ofício da 

Administração. Já o magistrado entendeu que a Administração terá 

proveito do estudo que o servidor fará e, em função disso, age ele sob 

interesse da Administração. 

Houve, ainda, o questionamento se a Administração Pública 

poderia ter esse papel, e algumas decisões mostraram que as soluções são 

diversas e factíveis. Apesar da dificuldade que a Administração Pública 

poderia ter em resolver o conflito de princípios sem abrir mão da 

legalidade, o que se viu nos casos estudados é que muitos deles poderiam 

ser resolvidos administrativamente, apenas se baseando nos precedentes 

judiciais e em práticas contemporâneas de gestão de recursos humanos. 

Tais medidas, por certo, manteriam os servidores motivados, reduziriam a 

judicialização de ações desse tema e otimizariam a gestão de recursos 

públicos e humanos. 

É preciso a reformulação dos conceitos e uma aliança entre os 

setores administrativo e judicial, no tocante às questões referentes a gestão 

de pessoas no setor público. Afinal, as decisões administrativas passam 

pelo crivo das procuradorias e das consultorias jurídicas, que devem estar 

alinhadas com a evolução da jurisprudência e das teorias jurídicas. Dessa 

forma, a aplicação do Direito deve considerar os vários princípios 

expressos na Carta Magna, não apenas o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado, de forma a atender variados 

interesses sem abrir mão da legalidade. 
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CAPÍTULO XV 

________________________________________________________________________

COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS 
CAUSADOS À PARTURIENTE 

 

 

 

 

Ana Jéssica Soares Viana227 

Luciana Fernandes Berlini228 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por intuito verificar a possibilidade da 

responsabilização civil do médico em casos de violência obstétrica. Para 

tanto, estabelecer-se-á um recorte metodológico voltado para a discussão 

das práticas que ensejam em violência obstétrica e a partir daí analisar-se-á 

o cabimento da Responsabilidade Civil. 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 das condutas médicas, utilizar-

se-á, por vezes, a análise da literatura médica, para tanto.  De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde – OMS, a violência obstétrica tem por 

definição a prática de abusos, desrespeito, maus-tratos, negligência, falta 

de obtenção do consentimento esclarecido, entre outras ações ocorridas 

durante a realização dos partos. O que se observa é que os limites da 

violência obstétrica e o exercício regular da atuação médica são muito 

tênues, gerando polêmicas e dificuldades no momento de aplicabilidade da 

responsabilização civil. Ademais, a Responsabilidade Civil do médico, 

enquanto profissional liberal está vinculada a uma obrigação de meio, não 

assumindo o médico qualquer tipo de obrigação de resultado, salvo em 

casos de cirurgia plástica estética. No entanto, o profissional da saúde 
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assume o dever de prestar um serviço de qualidade, conforme sua 

especialidade, aplicando a melhor técnica e sempre de forma respeitosa, de 

acordo com o consentimento livre e esclarecido do paciente. Sem 

desconsiderar que fatores externos podem interferir no resultado. Neste 

sentido, o trabalho tem por escopo aplicar a Responsabilidade Civil às 

hipóteses de violência obstétrica. Para tanto, serão analisados os requisitos 

essenciais para aplicação da Responsabilidade Civil (dano, nexo de 

causalidade e conduta culposa), que geram o ato ilícito, trazido pelo artigo 

186 do Código Civil Brasileiro e pelo artigo 187, conjugados com o artigo 

927 da referida codificação. Assim, por se tratar de prestação de serviço, o 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14, §4º e o artigo 951 do 

Código Civil estabelecem a responsabilidade subjetiva do médico. Dessa 

forma, para apuração da responsabilidade do obstetra será verificada a 

culpa, em uma de suas modalidades:  imprudência, negligência e/ou 

imperícia. Nos casos de violência obstétrica, as hipóteses mais comuns 

observadas na jurisprudência referem-se à negligência, quando há, por 

exemplo, dano em razão da demora injustificada no atendimento. Ou 

quando há uma desconsideração da vontade da paciente em relação à opção 

pela forma de parto sem justificativa médica. Bem como nas hipóteses em 

que o médico deixa de obter o consentimento livre e esclarecido da 

gestante, o que em tese deve ser prestado muito antes do trabalho de parto. 

Desta forma, o presente trabalho visa analisar a incidência da 

responsabilização médica obstétrica, a partir da legislação, doutrina e 

jurisprudência, estabelecendo seus limites e parâmetros. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência Obstétrica; Responsabilidade Civil; 

Dano Médico.  

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo debater o cabimento jurídico 

de indenização por danos morais em face do médico na hipótese de 

violência obstétrica. 

Para tanto, aborda-se primeiramente a violência obstétrica, sua 

conceituação e abrangência, conceituá-la a fim de conhecer as hipóteses de 

ocorrência e como tal prática atinge a esfera da personalidade das 

mulheres, bem como a outros direitos assegurados em âmbito 

constitucional. 

Assim, verifica-se que o cometimento de um ato ilícito vislumbrado 

na prática de violência obstétrica é capaz de ensejar a responsabilização 
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civil, mas o grande desafio é verificar quando se trata da violação de um 

dever legal médico e quando se trata do exercício regular de um direito na 

prática da obstetrícia. Dessa forma, será necessário investigar a autonomia, 

o consentimento e o princípio da beneficência, para só então debater a 

incidência ou não da responsabilização civil pelos danos acarretados. 

Nesta seara, discute-se a função da Responsabilidade Civil 

hodierna, bem como a possibilidade de aplicação com base em seus 

requisitos: conduta culpa dano e nexo causal, quando subjetiva, Discussão 

essa, que perpassa por uma breve análise da recente jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

2- DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

A tendência de se transferir a realização dos partos para instituições 

de saúde iniciou-se, no Brasil, no século passado. Com isso transferiu-se 

essa incumbência ao médico, o que gerou diversas modificações na seara 

social, influenciando também a seara jurídica. Apesar dos avanços na 

medicina, todos os dias, cerca de 800 mulheres morrem de causas 

relacionadas à gravidez e ao parto em todo o mundo, principalmente nos 

países em desenvolvimento.229 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS a 

violência obstétrica tem por definição a prática de abusos, desrespeito, 

maus-tratos e negligência durante a realização dos partos nas instituições 

de saúde pública ou privada. 

Por meio do documento divulgado pela OMS, denominado de 

Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o 

parto em instituições de saúde, a organização trouxe alguns atos e os 

caracterizou como violência obstétrica: 

 
229AASEN, Henriquette Sindig. Maternal mortality and women’s right to health. In 
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Internacional, Regional and National Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 

p. 292. 
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Relatos sobre desrespeito e abusos durante o parto em 

instituições de saúde incluem violência física, humilhação 

profunda e abusos verbais, procedimentos médicos coercivos 

ou não consentidos (incluindo a esterilização), falta de 

confidencialidade, não obtenção de consentimento esclarecido 

antes da realização de procedimentos, recusa em administrar 

analgésicos, graves violações da privacidade, recusa de 

internação nas instituições de saúde, cuidado negligente 

durante o parto levando a complicações evitáveis e situações 

ameaçadoras da vida, e detenção de mulheres e seus recém-

nascidos nas instituições, após o parto, por incapacidade de 

pagamento.  Entre outras, as adolescentes, mulheres solteiras, 

mulheres de baixo nível socioeconômico, de minorias étnicas, 

migrantes e as que vivem com HIV são particularmente 

propensas a experimentar abusos, desrespeito e maus-

tratos.230 

Desta forma, a violência obstétrica pode ser compreendida como a 

apropriação do corpo da mulher, no qual os profissionais de saúde geram 

danos a mulher durante o parto, através de ações ou omissões que se 

materializam em abuso. Contudo, a violência obstétrica também pode 

ocorrer durante a gestação, e em situações de interrupção da gravidez. 

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde- SUS deve garantir 

atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério e ao recém-

nascido, sendo considerados como direitos inalienáveis à cidadania pela 

Portaria 569 de 2000231, que instituiu o programa de humanização no pré-

natal e nascimento no âmbito do SUS, trazendo uma série de disposições. 

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 8º, 

assegura a todas as mulheres o atendimento pré e perinatal e pós-natal por 

meio do SUS. 

 Contudo, sabe-se que ainda existe a negação ao atendimento à 

mulher, negligência no atendimento, bem como imposições de dificuldades 

no atendimento no momento do pré-natal. Essas práticas também 

 
230ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Prevenção e eliminação de abusos, 

desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. 2014, p. 01. 

Disponível em: < 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;jsessi

onid=3C97384A5DE8201BC809BC552A4D9195?sequence=3>. Acesso em 20 de 

setembro de 2018. 
231 Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html>. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;jsessionid=3C97384A5DE8201BC809BC552A4D9195?sequence=3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;jsessionid=3C97384A5DE8201BC809BC552A4D9195?sequence=3
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caracterizam violência obstétrica, mesmo que não ocorram no momento do 

parto, pois decorrem da condição de gestante. 

Conforme relatório da OMS denominado “Causas Globais de 

morte materna”, verifica-se que complicações no abortamento são a quarta 

causa de morte materna no mundo232, o que demonstra a importância do 

tema. Assim, a demora no atendimento a estas mulheres, sua recusa e 

eventuais questionamentos acerca da causa da interrupção, ameaças, 

culpabilização da mulher e violação do dever de sigilo médico são 

consideradas também como violência obstétrica em razão do atendimento 

médico prestado à gestante.  

De acordo com a pesquisa realizada com 177 profissionais da saúde 

no Hospital Materno Infantil de Brasília a fim de analisar as percepções e 

práticas sobre o abortamento legal, 65% por cento dos profissionais 

entrevistados disseram que jamais atuariam nesta situação e 28% 

informaram atuar no serviço de referência para interrupção da gestação233. 

Assim, verifica-se, que a recusa no atendimento ainda é presente na 

sociedade e pode acarretar em morte e complicações que se refletem na 

saúde destas mulheres. 

Especificamente sobre a violência obstétrica durante o parto, tem-se 

a dor do parto como parte da construção do pensamento social e cultural. 

Possui a ideia de castigo e de subordinação da parturiente234, balizada em 

sua condição de mulher. Sabe-se que a cultura judaico-cristã, em virtude de 

 
232 Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Disponível em: < 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(14)70227-X.pdf>. 

Acesso em: 01 de fevereiro de 2018. 
233 ROCHA, Wesley Braga da; SILVA, Anadely Castro da; LEITE, Solange Maria de 

Lacerda; CUNHA, Thiago. Percepção de profissionais da saúde sobre abortamento legal. 

Revista Bioética. V. 23, n. 2, 2015, p. 390. Disponível em 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1048/1270. 

Acesso em: 01 de fevereiro de 2018. 
234 AGGIO, Cristiane de Melo; ANDRADE, Briena Padilha. Violência Obstétrica: a dor 

que cala. In: Simpósio Gênero e Políticas Públicas, 3., 2014, Londrina/PR. Anais 

eletrônicos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2014, p. 2. Disponível em: 

<http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT3_Briena%20Padilha%20Andrade.pdf

> Acesso em: 21 de julho de 2018. Acesso em: 22 de fevereiro de 2018. 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(14)70227-X.pdf
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1048/1270
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ensinamentos bíblicos leciona que a dor do parto é natural e deve ser 

suportada em virtude do castigo concedido à mulher desde o gênesis. 

Com efeito, diante o advento da modernidade, a criação das 

universidades dentre outros aspectos, trouxeram a ideia de que a ciência é a 

“única forma de conhecimento válida e rigorosa”.235 No que tange ao 

parto, este que era visto como algo natural, passou a ser um ato médico.  

Assim, houve a transformação de um ritual feminino, no qual 

assegurava-se um momento íntimo, com a presença de outras mulheres que 

auxiliavam neste momento para um ato científico, fazendo com que a 

autonomia e as necessidades da parturiente muitas vezes fiquem em 

segundo plano.  

Verifica-se que essas condições acarretam uma situação em que a 

própria parturiente não possui uma percepção sobre a violência que lhe 

acomete. 

Neste ínterim, retirou-se a autonomia feminina na hora de parir e 

transferiu-se essa autonomia para a figura do médico, colocando em 

evidência seu poder-saber. Isso se verifica com a elevação nos números de 

partos cesarianos no Brasil.236 Em consonância, o imaginário popular do 

castigo e da subordinação da mulher – que se dá em diversas searas da 

sociedade e sendo o momento do parto mais um reflexo social, faz com que 

o responsável por zelar pelos cuidados médicos, atue de forma a não 

observar a autonomia, o consentimento, o respeito à vulnerabilidade, 

violando a dignidade da pessoa humana. 

Não obstante, por meio do princípio da beneficência, o médico deve 

dirigir seus esforços de forma a limitar eventuais danos, jamais 

 
235 SANTOS, Boaventura de Souza. Para além do pensamento abissal: das linhas globais 

a uma ecologia de saberes. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

33002007000300004#back1>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2018. 
236 OLIVEIRA, Virgínia Junqueira. O sensível e o insensível na sala de parto 

[manuscrito]: interdiscursos de profissionais de saúde e mulheres. 159 f. Tese 

(doutorado): Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem. Belo 

Horizonte: 2016, p. 15. 
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prejudicando o paciente.237 Contudo, essa não é a realidade de diversas 

mulheres no momento de dar à luz, tendo em vista que são recorrentes os 

casos de violência obstétrica no Brasil, que acarretam prejuízos físicos e 

psicológicos. 

Assim, ainda existem percalços no momento do parto, que se 

materializam por meio de intervenções e práticas médicas que não possuem 

evidências científicas de que haja um verdadeiro auxílio para a parturiente, 

sendo, portanto, práticas desnecessárias. 

As intervenções médicas desnecessárias abarcam a própria cesárea, 

pois, conforme a Organização das Nações Unidas - ONU, o excesso de 

cesáreas, além do limite proposto pela organização em sua maior parte 

ocorrem de forma desnecessária. Outras práticas corriqueiras são a 

episiotomia, que é o corte na região do períneo, a raspagem dos pelos 

pubianos, chamado de tricotomia, além do uso da ocitocina sintética que é 

um hormônio destinado a acelerar as contrações, entre outras práticas. 

Especificamente sobre a episiotomia, ela é considerada pela 

literatura médica desnecessária na maior parte das vezes, por não 

demonstrar que sua prática de fato auxilie no parto. Contudo, essas práticas 

são incentivadas nos ambientes hospitalares com intuitos educacionais a 

fim de se obter experiência, mesmo quando tal prática não se mostra 

necessária.238 

Notadamente, no contexto brasileiro, faz-se necessário analisar o 

caso que foi decidido pelo comitê da CEDAW, sobre mortalidade materna 

que, em decorrência da ausência de cuidados médicos bem como 

negligência no tratamento, Alyne Pimentel padeceu por horas sem que a 

equipe médica lhe prestasse o devido acesso aos serviços médicos, o que 

 
237 SOUZA, Iara Antunes de. LISBOA, Natália de Souza. Princípios bioéticos e 

biojurídicos: uma visão baseada nos direitos humanos. In SÁ, Maria de Fátima Freire de. 

NOGUEIRA, Roberto Henrique Pôrto, SCHETTINI, Beatriz. Novos Direitos Privados. 

Belo Horizonte: Arraes. 2016, p. 09 
238 HOTIMKY, Sonia Nussenzweig. A formação em obstetrícia: competência e cuidado 

na atenção ao parto. 361f. Tese (doutorado) Universidade de São Paulo. São Paulo: 2007. 

361f, p. 272. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-

14112007-082030/pt-br.php>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2018. 
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acarretou em seu óbito, que poderia ser evitado caso Alyne tivesse acesso 

aos serviços de saúde. Assim, o Estado brasileiro foi condenado e 

responsabilizado civilmente tendo em vista os danos acarretados. 239 

Este caso foi de suma importância para o reconhecimento dos 

direitos reprodutivos femininos em todo o mundo. Além disso, ao Brasil 

recomendou-se a adoção de medidas gerais para garantir os direitos 

reprodutivos das mulheres reconhecendo a importância de se assegurar o 

acesso a serviços médicos de qualidade às parturientes. Estas 

recomendações estão em consenso com a Recomendação Geral nº 24, 

editada pela ONU em 1999, e ensejou na criação da Rede Cegonha. Este 

caso é de extrema relevância, tendo em vista ser o primeiro caso acerca da 

mortalidade materna decidido por um órgão internacional de direitos 

humanos. 

O Ministério da Saúde por sua vez, em 2005, por meio da portaria 

1.067240 instituiu que os serviços de saúde da parturiente devem ocorrer 

com observância à sua autonomia e dignidade sempre com suporte no 

consentimento livre e esclarecido, a fim de humanizar todos os 

procedimentos que envolvem a gestação. Assim, a supracitada portaria, 

determinou que se deve evitar procedimentos desnecessários, bem como 

direcionar suas ações a fim de acolher a parturiente e o recém-nascido 

como sujeitos de direito.  

 

3- DA RESPONSABILIDADE CIVIL: 

A prática da violência obstétrica viola diversas legislações e 

princípios que garantem direitos à mulher em face de sua condição de 

gestante e parturiente, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

 
239 Comitê CEDAW. Alyne da Silva Pimentel vs. Brazil. Comunicação nº 17/2008, § 21, 

Documento da ONU: CEDAW/C/49/D/17/2008, 2011. 
240http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=4014987&h

ighlight=&tipoBusca=post&slcOrigem=0&slcFonte=0&sqlcTipoNorma=&hdTipoNorma

=&buscaForm=post&bkp=pesqnorma&fonte=0&origem=0&sit=0&assunto=&qtd=10&ti

po_norma=&numero=1067&data=%20%20%20&dataFim=&ano=&pag=1 
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Convenção sobre eliminação de todas as formas de violência contra a 

mulher, além de portarias do Ministério da Saúde.  

Percebe-se ainda, que em âmbito constitucional, assegura-se à 

dignidade da pessoa humana - fundamento da República, previsto no artigo 

1º da Constituição Federal Brasileira, à integridade física e psicológica, o 

direito à saúde - previsto do artigo 196, bem como o direito à vida, previsto 

no artigo 5º, caput, ambos extraídos do diploma constitucional. 

Assim, a prática de violência obstétrica pode ferir algum dos 

direitos humanos e fundamentais expostos acima, além da possibilidade de 

violar direitos da personalidade, tal como a honra. Para além, tal prática 

acarreta ainda violação aos direitos reprodutivos e o direito ao corpo da 

mulher, sendo, portanto, uma violação aos direitos humanos. Os direitos 

sexuais e reprodutivos passam de uma compreensão apenas de direitos 

individuais para uma compreensão que abarca os direitos sociais, pois 

influenciam toda a sociedade. 

Em consonância, a prática de tais ações é ilícita, por violar diversas 

disposições, mesmo que não haja uma regulação específica sobre a 

Responsabilidade Civil dos profissionais de saúde no exercício de suas 

funções, a aplicação deste instituto é indubitável, devendo ser feita com 

base nas peculiaridades do tema em tese. 

Sabe-se ainda, que a violência obstétrica pode acarretar danos 

materiais quando geram a necessidade de gastos financeiros para reparar o 

dano sofrido, como por exemplo, a necessidade de fisioterapia, de 

acompanhamento psicológico dentre outros. 

 Além disso, o Código Civil estabelece em seu artigo 948 que, em 

caso de morte, o causador do dano deve arcar, além dos danos materiais, 

com as custas do funeral e com pensão alimentícia para aqueles que o de 

cujus era mantedor. Isso não exclui ainda a reparação do dano causado 

pelos familiares com base no que se chama de dano reflexo. 241 Porém, 

 
241CAVALIERI FILHO, Sérgio.  Programa de responsabilidade civil. 10ª. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012, p. 114. 
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para além dos danos materiais, a violência obstétrica atinge a esfera 

personalíssima da mulher, tendo seus direitos da personalidade violados. 

Assim, o presente trabalho tem por escopo analisar a 

Responsabilidade Civil do médico, sem, contudo, tratar da 

Responsabilidade Civil do hospital, tendo em vista que esta é objetiva. 

Portanto, a Responsabilidade Civil do médico será analisada pela 

perspectiva da prestação pessoal dos serviços médicos. 

Para tanto, é necessário primeiramente realizar breves 

considerações sobre a evolução da Responsabilidade Civil no ordenamento 

jurídico brasileiro. Observa-se que, com o advento da Constituição Federal 

de 1988 e a nova roupagem trazida pela incidência dos direitos 

fundamentais de forma horizontal, o instituto da Responsabilidade Civil 

ganhou uma nova perspectiva por meio da busca efetiva em reparar o dano. 

Isso se demonstra pelas hipóteses legais de responsabilidade objetiva, bem 

como o seu alargamento nas relações consumeristas. 

Assim, este instituto tem por escopo trazer segurança ao lesado, 

garantir a paz social, bem como o equilíbrio das relações existentes na 

sociedade, pois passa a ser compreendido como solidarismo social e não 

vingança pessoal, tal como era outrora.242 

Neste interim, a percepção clássica francesa entende que a 

Responsabilidade Civil tem como função apenas a reparação do dano ao 

patrimônio de outra pessoa, aplicando-se aos contratos e ao direito de 

propriedade no qual se buscava o reequilíbrio patrimonial.243 Contudo, esta 

percepção deve ser ampliada, abarcando também o dano extrapatrimonial. 

Para além, a doutrina contemporânea, ancorada na constitucionalização do 

direito civil brasileiro traz uma nova roupagem para a Responsabilidade 

Civil compreendendo a existência de novas funções para o antigo instituto. 

 
242 POLI, Leonardo Macedo. Ato Ilícito. In: Fiuza, César (Coord.). Curso avançado de 

direito civil. São Paulo: IOB Thomson, 2007, v.1, 307. 
243FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe 

Peixoto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol 3. 4ª. ed. rev. e atual.- 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2017 ,p.63. 
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A primeira função que é a função clássica de reparação visa garantir 

o direito daquele que foi lesado à segurança. Assim, deve-se fazer o 

possível para que o status quo ante seja restabelecido. Ou seja, o autor das 

lesões deve retornar à situação anterior daquele, vítima das lesões, caso 

seja possível. Contudo, nos casos de violência praticada contra a gestante 

não é possível retornar à situação anterior à violência, pois se trata de 

violação à sua esfera personalíssima, atingindo sua integridade física e/ou 

moral, cabendo, no entanto, uma compensação pelo dano extrapatrimonial 

suportado. 

Para além da função de reparar os danos, tem-se ainda a função 

punitiva que visa punir o sujeito infrator pela sua conduta. Atualmente a 

doutrina dispõe que a tendência da Responsabilidade Civil é deixar de 

privilegiar a culpa no momento de punição do sujeito, o que é perceptível 

quando se analisa as teorias objetivas que tem por base risco da 

atividade244, tal como é perceptível no caso da responsabilização dos 

hospitais, que está baseada na teoria do risco. 

Tem-se ainda a função preventiva que tem por escopo dissuadir 

toda a sociedade da prática destas condutas por meio de ações preventivas, 

de cuidado e de observância ao dever legal.  

Desta forma, para que seja possível a incidência do instituto da 

Responsabilidade Civil por danos morais, é necessária a ocorrência de uma 

ação ou omissão que gere dano à personalidade -  e que exista um nexo 

entre a ação e o dano para que se configure o dano moral - o que gera o ato 

ilícito, 245 conforme preleciona o artigo 186 do Código Civil. Mais 

especificamente sobre o erro médico, para ser culpável é necessário a 

ocorrência de um dano –normalmente à saúde, vida ou integridade do 

paciente. 

 
244 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: da erosão dos 

filtros da reparação à diluição dos danos.  6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 50. 

245 FIUZA, César. Para uma releitura da teoria geral da responsabilidade e do ilícito. In: 

Fiuza, César (Coord.). Curso avançado de direito civil. São Paulo: IOB Thomson, 2007, 

v.1, p. 284. 
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Em consonância, o artigo 927 do supracitado Código também 

determina a obrigação de reparar, quando por ato ilícito o sujeito cause 

dano a alguém. Sabe-se ainda, que é possível que a Responsabilidade Civil 

decorra de um ato lícito, contudo, quando se fala em violência, mesmo de 

difícil aferição, quando há dolo ou culpa, sempre decorre de um ato ilícito. 

Dentre os elementos necessários para a ocorrência do ato ilícito, nos casos 

Responsabilidade Civil do profissional da saúde, é o nexo causal a maior 

problemática dentre os elementos.  

Observa-se que os limites de um dano médico e o exercício regular 

da atuação médica são muito tênues, gerando polêmicas e dificuldades no 

momento de aplicação da responsabilização civil. Sabe-se que é possível a 

existência de dano na relação médico-paciente sem caracterizar erro 

médico, tendo em vista que existem lesões decorrentes do procedimento 

médico que são previstas e esperadas, tais como as cicatrizes resultantes de 

uma cirurgia cesariana, por exemplo. Existem também, lesões que são 

previsíveis, porém não são esperados. Essas ações são decorrentes do 

exercício regular da profissão, tendo em vista que a medicina não é uma 

ciência exata. 

Exatamente por isso, o mesmo tratamento aplicado a dois pacientes 

que estão acometidos pela mesma doença pode apresentar uma reação para 

um e outra reação diversa para outro. O que demonstra a dificuldade de se 

responsabilizar o médico no caso concreto.  

Assim, há uma dificuldade em saber se a violação à integridade 

física ou até mesmo o resultado morte foi decorrente exclusivamente da 

conduta médica, se foi em razão da conduta hospitalar, laboratorial, de 

enfermeiros ou se foi em decorrência da culpa exclusiva do paciente. 

Desta forma, verifica-se a importância de assegurar à parturiente, 

tendo em vista sua condição de vulnerabilidade, o direito a presença de um 

acompanhante. Principalmente na seara obstétrica, onde, conforme já 

exposto, muitas vezes a mulher não tem consciência da violência que lhe é 

acometida, o acompanhante possui o papel de garantir que não ocorram 
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violações, auxiliar a mulher no momento do parto, além de reforçar os 

laços afetivos familiares.  

Nesta toada, em 2005 foi sancionada a Lei 11.108, popularmente 

conhecida de Lei do Acompanhante246, que assegura esse direito a fim de 

trazer melhores condições a parturiente, maior segurança, acolhimento e 

apoio. 

O médico, enquanto profissional liberal, não se compromete com 

resultados, com exceção do médico que atua com cirurgias plásticas 

estéticas. Contudo, o médico se compromete em prestar seus serviços da 

melhor forma possível, atentando pelo fato de atuar diretamente com 

diversos direitos fundamentais, tais como o direito à vida, a integridade 

física e a saúde. Assim, o médico deve atuar de forma atenta e utilizando as 

melhores técnicas cientificam disponíveis.  

Desta forma, o resultado final das intervenções médicas não 

depende apenas da conduta médica, pois fatores externos e aleatórios 

podem interferir no tratamento médico, quando, por exemplo, o paciente 

não faz uso da medicação recomendada. Verifica-se, neste ínterim, que a 

obrigação médica é de meio, e não de resultado. 

A Responsabilidade Civil subjetiva é a regra para a 

responsabilização civil do médico, desta forma, faz-se necessário a análise 

do elemento culpa e sua aferição nos casos de violência contra a 

parturiente. 

Cabe ainda ressaltar que a responsabilização civil do médico que 

agiu com violência contra a parturiente não exclui a eventual necessidade 

de responsabilização penal ou administrativa, podendo o mesmo fato 

repercutir nas três esferas, tendo em vista a independência entre estas 

esferas, com as ressalvas do artigo 935 do Código Civil. 

 

 

 
246 BRASIL. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11108.htm. 
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4- DA CULPA: 

 

A Responsabilidade Civil do médico, diferentemente da 

Responsabilidade Civil dos hospitais se baseia na análise do elemento 

culpa. Conforme o artigo 951 do Código Civil e do Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 14, trazem como forma de aferição da culpa a 

ocorrência de imprudência, negligência e imperícia aos profissionais 

liberais.  

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o 

disposto no artigo 14, bem como, com base nas determinações do artigo 2º 

que conceitua consumidor, como quem utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Assim, o paciente faz uso da prestação de serviço médico 

como destinatário final.  

Para verificar a Responsabilidade Civil do médico é necessário que 

se verifique a vontade de agir do médico ou a omissão decorrente da não 

observância de um dever de agir. Na Responsabilidade Civil, a ação eivada 

de dolo tem a mesma consequência da ação com culpa. O dolo se ancora na 

vontade de praticar um ato ilícito, enquanto a culpa se ancora na ausência 

de diligencia.247 

Assim, a conduta do médico, para que gere responsabilização civil 

deve violar a vida, acarretando a morte do paciente, ou a integridade física 

e/ou psicológica bem como outros direitos da personalidade, tal como a 

honra. Nesta toada, o dano na esfera dos cuidados médicos se dá quando 

ocorre um agravamento ou uma lesão em decorrência de sua atuação. Já o 

nexo de causalidade é a relação entre a conduta médica e o dano 

acarretado. 

Por se tratar de uma situação que envolve vulnerabilidade e 

culminar com a incidência do Código de Defesa do consumidor, é possível 

que para facilitar a defesa dos direitos se inverta o ônus da prova, o que se 

 
247BERLINI, Luciana Fernandes. A Lei da Palmada: uma análise sobre a violência 

doméstica infantil. Belo Horizonte: Arraes Editora. 2014, p. 115. 
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demonstra razoável em face da peculiaridade da situação da parturiente em 

uma situação de hipervulnerabilidade, que se caracteriza como uma 

situação fática e objetiva na qual o consumidor tem sua vulnerabilidade 

ampliada, no caso em tese, por circunstancias pessoais e conhecidas do 

prestador de serviços.248 

Além disso, sabe-se também da complexidade até para o 

magistrado no momento da análise do caso concreto, pois quando se trata 

de uma especialidade técnica, tal qual é a medicina, é de difícil aferição se 

a conduta do médico foi a responsável pelo dano acarretado ao paciente. 

Neste interim, como a responsabilização se dá com base na extensão do 

dano é de suma importância que haja a inversão do ônus da prova. 

De tal modo, conforme exposto, é mais fácil ao médico ter o 

encargo de provar que utilizou todos os meios adequados, conforme o 

exercício regular da profissão e conforme a boa técnica, não agindo de 

forma a acarretar o dano. 

 Logo, verifica-se que é imprescindível, no caso em tese, que haja a 

inversão do ônus da prova, desde que haja o cumprimento de dois 

requisitos: parturiente em situação de hipervulnerabilidade e alegação 

convincente da vítima. Desta forma, corrobora ainda a situação de 

hipervulnerabildade da parturiente, tanto tecnicamente quanto 

economicamente, o fato de o Código do Consumidor prever a 

Responsabilidade Objetiva ao hospital. 

Para a caracterização da Responsabilidade Civil subjetiva do 

médico é necessário ainda discutir o elemento culpa. 

No que tange a caracterização da culpa, essa se dá mediante três 

modalidades que se baseiam na conduta que se pode esperar do homem 

médio. Nesta seara, caracteriza a doutrina que existem três modalidades 

culposas, onde a negligência é a mais comum no que tange aos erros 

médicos. 

 
248MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção 

dos vulneráveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2012, p. 188. 
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A negligência, a seu turno, diz respeito a uma conduta 

indolente e preguiçosa, que se afasta do standard médio, que 

implica em postura mais diligente, isto é, não desidiosa ou 

desleixada. A doutrina habitualmente conecta a conduta 

negligente a atos culposos omissivos. Já a imperícia passa 

pelo agente que se predispõe a atuar profissionalmente sem 

estar plenamente apto ou qualificado para função, seja por 

não dominar a melhor técnica na prática, seja por desconhecer 

ou não compreender a teoria.249 

 

Em diversos casos que envolvem violência obstétrica, existe a 

vontade deliberada do médico em causar prejuízo, como por exemplo 

quando há xingamentos, ou quando o obstetra realiza a episiotomia apenas 

para fins educacionais, sem necessidade e sem o consentimento da 

parturiente. Na Responsabilidade Civil, a hipótese da prática deliberada de 

dano não é comumente trabalhada. 

Verifica-se então, que os casos de violência obstétrica têm sido 

tratados como erro médico, contudo, o erro médico pode ocorrer 

juntamente com uma prática culposa, ou seja, é possível que o erro se dê 

por negligência, imperícia e imprudência que se caracteriza como violência 

obstétrica, como também é possível que a conduta seja voluntária, dolosa. 

Tais condutas podem também ocorrer concomitantemente. Com efeito, 

verifica-se que a violência obstétrica é mais uma forma de violência 

institucionalizada de gênero que ocorre em âmbito público. 

O artigo 12 da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, em que o Brasil é signatário, assegura que 

os Estados-parte desenvolveram medidas para evitar qualquer forma de 

discriminação contra a mulher nos cuidados médicos. Contudo, verifica-se 

que a convenção não trata de forma explícita da violência médica contra a 

mulher. 

Assim, sabe-se que os efeitos do dolo e da culpa na 

Responsabilidade Civil são os mesmos, porém, quando se trata de práticas 

deliberadas de violência, faz-se necessário tratar conforme o termo jurídico 

 
249SANTOS, Leonardo Vieira Responsabilidade Civil Médico-Hospitalar e a questão da 

culpa no Direito Brasileiro. Jus Podivm, 2008, p. 72. 
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adequado e não como práticas negligentes, imperitas ou imprudentes 

quando não o são. 

Essa necessidade de trazer uma nova roupagem a Responsabilidade 

Civil no que tange a não compreender a violência apenas como erro 

médico é fundamental para fortalecer a luta das mulheres, a igualdade de 

gênero em todos os ambientes e atrair a atenção da sociedade a fim de se 

buscar políticas públicas e medidas de saúde eficazes. Assim, o que para 

alguns pode parecer uma conceituação simbólica pode ser fundamental 

para assegurar direitos e garantias fundamentais.  

Tanto é que, em maio de 2019, o Ministério da Saúde emitiu 

declaração, por meio de despacho, propondo a abolição do uso da 

expressão “violência obstétrica”, por considerá-la imprópria. Com efeito, 

tal declaração, parece ir de encontro com os direitos já consagrados, tendo 

em vista que a violência obstétrica é uma expressão utilizada nas ciências, 

pela sociedade, pelos profissionais de saúde e do direito, sendo reconhecida 

pela OMS.  

Nesta toada, diante do exposto, o Ministério da Saúde deveria se 

responsabilizar e promover políticas que inibam tal conduta, além de 

discutir a temática e agir para coibir abusos e maus tratos na seara da saúde 

e não propor a abolição de um termo já consagrado. Posto isto, é obrigação 

do Estado brasileiro promover a igualdade de gênero e coibir a violência 

contra a mulher, em todas as suas facetas, com base na ratificação da 

CEDAW e na Convenção do Pará. 

Com efeito, uma alteração na seara jurídica pode oferecer um 

subsídio maior, pois se sabe que a Responsabilidade Civil é realizada pela 

extensão do dano e não pela extensão da conduta. Ou seja, uma prática 

imperita, imprudente ou negligente produz o mesmo efeito que o dolo. 

Assim, compreender a violência obstétrica não como erro médico, mas 

como violência institucionalizada que viola diversos direitos e garantias 

pode sensibilizar o magistrado verificando um dano que muitas vezes é 

normalizado na sociedade, produzindo efeitos no quantum indenizatório. 
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Essa medida, além de reparar o dano, poderia ainda reforçar a 

função punitiva em que o médico tomando consciência da prática violenta, 

não o faria mais, sob pena de ser mais uma vez responsabilizado 

civilmente, bem como afetaria de modo fundamental a comunidade 

médica, que, por meio da função da prevenção da Responsabilidade Civil, 

prestaria um serviço de modo a não violar o princípio da beneficência, o 

dever de cuidado e estaria mais atento a prestar um serviço mais humano e 

menos degradante. 

 Em contrapartida, em recente acordão no Superior Tribunal de 

Justiça- STJ, uma parturiente alegou fístula retovaginal em decorrência de 

episiotomia realizada no parto, no qual o Egrégio Tribunal concluiu em 

sede de Embargos Infringentes que não houve prova do nexo causal entre o 

dano e a conduta. Além disso, o juiz de primeira instância negou a inversão 

do ônus. 

 Neste sentido, a decisão do STJ vai de encontro às determinações 

da OMS no âmbito da saúde, quando dispõe que as práticas desnecessárias 

devem ser evitadas, além de ressaltar que isto acarreta violação ao 

princípio da beneficência: 

 (...)não haver sequer indício de imperícia na realização da 

episiotomia pelo  obstetra,  bem  como  inexiste elemento 

comprobatório de que o procedimento  adotado  pelo 

cirurgião geral foi contrário ao que era indicado  para  a  

paciente.  Dessa  forma,  para  confrontar  essas conclusões  

com  a  afirmação  recursal  de  que  é  incontroversa a 

existência  da  lesão  durante  a  realização  do parto, 

ocorrendo a fístula   retovaginal,   bem   como   o  

agravamento  da  lesão  por procedimento   inadequado   do  

cirurgião  geral.250 

 

 Verifica-se, portanto, que, mesmo a episiotomia não sendo um 

procedimento eficaz na maior parte dos casos, conforme já exposto 

anteriormente, é considerado normal pelo Tribunal. O acórdão não discute 

 
250BRASIL, Superior Tribunal de Justiça (3 Turma). AgInt no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.014.221 - SC (2016/0295697-1). Relator: Ministro Moura Ribeiro. 18 

mai. 2017, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF.   Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequenci

al=72036268&num_registro=201602956971&data=20170525&tipo=91&formato=PDF. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=72036268&num_registro=201602956971&data=20170525&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=72036268&num_registro=201602956971&data=20170525&tipo=91&formato=PDF
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ainda se tal procedimento foi realizado ou não com a autorização da 

parturiente, apenas que não foi comprovado se ele foi realizado de forma 

contrária ao indicado a paciente. 

Desta forma, com a influência da boa-fé objetiva, presente de forma 

expressa no Código Civil que deve ser preponderante nas relações 

privadas, onde se espera um comportamento probo, independente de 

analises subjetivistas.251 Assim, de igual modo, por meio dos 

comportamentos standarts e deveres anexos – tais como o dever de 

informar, deve-se relativizar a culpa quando se verifica uma ausência de 

boa-fé na relação médico-paciente. 

Constata-se ainda que o elemento culpa, em suas modalidades, ao 

invés de se vincular de forma mais contundente a boa-fé objetiva, encontra-

se respaldada no caráter moral e psicológico do instituto252, o que, 

conforme já explicitado no presente trabalho, dificulta de forma tamanha a 

responsabilização dos médicos, tendo em vista a abstração e tecnicidade de 

suas práticas. 

O direito civil hodierno, com base na solidariedade e com fulcro na 

dignidade da pessoa humana, deve se adequar a fim de que a 

responsabilização civil do médico não seja mais um obstáculo para a 

reparação dos danos existenciais da mulher vítima de violência obstétrica. 

Deve-se, portanto, analisar o comportamento médico conforme os 

princípios basilares e constitucionais de todo ordenamento jurídico, com 

base na repersonalização do direito civil e em suas cláusulas gerais, tais 

como a boa-fé objetiva. Além do mais, para além da análise da culpa, deve-

se analisar o cumprimento dos princípios bioéticos, no qual deve ancorar a 

relação médico paciente.  

O instituto da Responsabilidade Civil, trazendo novos contornos 

mediante a constitucionalização do direito civil vêm trazendo por meio de 

sua principiologia uma perda de importância dos elementos tradicionais da 

 
251 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: da erosão dos 

filtros da reparação à diluição dos danos.  6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 47. 
252 IDEM, 2015, p.16. 
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reparação civil com base na dinâmica social. O presente trabalho buscou 

demonstrar esse novo paradigma aplicado à violência obstétrica, adotando 

como critério a análise dos comportamentos específicos que se esperam da 

conduta médica. 

Assim, para se falar em responsabilização médica, esta deve ser 

baseada na responsabilidade subjetiva, mesmo com a tendência da erosão 

dos filtros tradicionais que acarretam na flexibilização da culpa e do nexo 

de causalidade, tendo em vista que estão sendo mitigados no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Neste interim, é fundamental considerar a situação de 

hipervulnerabilidade da paciente, só devendo ser admitidas as excludentes 

de responsabilidade médica em razão do exercício regular de um direito 

após a verificação do respeito à autonomia da mulher, colhida em 

adequado termo de consentimento livre esclarecido. 

 

5- DO ABUSO DO DIREITO: 

 

 Conforme já exposto de forma exaustiva, a responsabilidade civil 

do médico é pautada pela análise do elemento subjetivo. Contudo, sabe-se 

que a parturiente, na maior parte das vezes, escolhe o médico obstetra por 

uma relação de confiança. O artigo 187 do Código Civil dispõe que comete 

ato ilícito o titular de um direito que o pratica com excesso, ultrapassando 

os limites estabelecidos pela boa-fé, pela função social ou pelos bons 

costumes. 

 Desta forma, a Responsabilidade Civil decorrente do abuso do 

direito independe de culpa, pois se trata de um abuso comportamental, no 

qual um ato que incialmente era lícito, passa a ser ilícito pelo excesso. 

Assim, é possível que o médico exceda, seja contrariando a boa-fé objetiva, 

seja contrariando os bons costumes e, embora não contrariando a lei, acabe 

por cometer um ilícito civil.  
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 O que se observa é que o abuso do direito deve ser compreendido 

como ação ou omissão cujo comportamento ultrapasse o regular exercício 

de um direito, a fim de acarretar prejuízos a outrem, utilizando de forma 

abusiva o direito legitimo.253 Não obstante, um dos princípios do direito 

médico é a beneficência, que obriga o médico a não prejudicar o paciente. 

Desta forma, o assédio moral e sexual, a humilhação no momento do parto, 

o comprometimento da confiança, do dever de informar, a quebra do sigilo, 

podem caracterizar o abuso do direito médico.  

 Por esta razão, o exercício regular da medicina que não demonstre 

utilidade, pode ser compreendido como um abuso do direito, que se pauta 

no descumprimento do dever jurídico imposto ao médico com base na 

confiança concedida pela parturiente.  

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A Responsabilidade Civil do médico em casos de violência 

obstétrica é um desafio a ser enfrentado pelo Direito. Isto porque, embora o 

momento do parto seja compreendido como um momento delicado e que 

por circunstâncias naturais seja um procedimento de risco e dor, é preciso 

entender que esta pré-compreensão não autoriza o desrespeito à autonomia 

da mulher, a violação ao seu consentimento, o agravamento da dor, a 

adoção de procedimentos desnecessários ou a não incidência da 

Responsabilidade Civil quando ocorrem danos em razão do cometimento 

do ato ilícito. 

Por esta razão, é preciso verificar no caso concreto se a conduta 

médica ultrapassou os limites do exercício regular de um direito, causando 

dano à parturiente, seja na modalidade de ato ilícito geral, seja na 

 
253FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe 

Peixoto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol 3. 4ª. ed. rev. e atual.- 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 462. 
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modalidade de ato ilícito por abuso de direito, para que se possa falar em 

responsabilização civil do médico. 

Assim, conclui-se que é possível a responsabilização civil médica, 

pelos danos causados à vítima parturiente, estabelecendo-se os limites da 

responsabilidade civil quando há violência obstétrica, comprovando-se a 

ocorrência de danos, não abrangidos pelo exercício normal da prestação do 

serviço de saúde o médico deverá ser responsabilizado, de modo a reparar 

e/ou compensar os danos sofridos pela parturiente. 
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CAPÍTULO XVI 

________________________________________________________________________ 

RIGIDEZ ORÇAMENTÁRIA, 
ENDIVIDAMENTO PÚBLICO E O 

DEVER CONSTITUCIONAL DE 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

SOCIAIS. 
 
 
 

Samuel Moura Miranda254 

Cintia Souza Lopes255 

 

 

RESUMO O objetivo deste artigo é discutir as questões inerentes à rigidez 

imposta às despesas orçamentárias buscando analisar a relação dessa 

política com os vínculos obrigacionais à luz dos princípios e instrumentos 

normativos que regulamentam os gastos públicos, como o princípio da 

vinculação de receitas tributária. A relevância do tema, assim como a 

justificativa do estudo, reside no fato de que, em tempos de crise financeira 

que assola estados e municípios em todo o país, cada vez mais existe a 

necessidade que se discutam questões como a alocação de recursos em 

políticas públicas, imposta pela vinculação de receitas, e de outro, sobre a 

rigidez orçamentária, necessária para a manutenção do superávit estatal, 

além das complexas relações decorrentes desse tipo de política. Portanto, 

trata-se de um artigo qualitativo, descritivo, além disso, para alcançar os 

objetivos do presente artigo, os autores recorrem a uma revisão de 

literatura, que busca sistematizar os conceitos de rigidez orçamentária, 

sobretudo no que tange as despesas públicas e suas vinculações, 
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obrigatoriedade de execução, além de tratar do princípio da reserva do 

possível, evocado nesses casos.  

PALAVRAS-CHAVE: Rigidez orçamentária; vinculação de receitas; 

despesas obrigatórias; direitos sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de crise financeira assolando municípios e estados 

brasileiros tornam-se mais intensos e extensos os debates sobre as 

questões, de um lado da alocação de recursos em políticas públicas, 

imposta pela vinculação de receitas, e de outro, sobre a rigidez 

orçamentária, necessária para a manutenção do superávit estatal, além das 

complexas relações decorrentes desse tipo de política. Essa relação tem se 

tornado demasiadamente complexa, já que as demandas da sociedade 

experimentam um crescimento exponencial, enquanto os recursos públicos, 

destinados a custear esses interesses e políticas tornam-se insuficientes e 

reduzidos no decorrer dos anos. 

Não se pode perder de vista, entretanto, que são os próprios 

instrumentos normativos sobre a matéria que acabam por contribuir, 

expressivamente, com a potencialização dessas complexidades. Isto 

porque, as políticas adotadas em relação à rigidez orçamentária fazem com 

que a possibilidade de escolha do poder público, no que concerne a 

alocação de recursos, seja duplamente engessada, primeiro no que tange à 

excessiva vinculação de receitas e despesas e, em segundo lugar, porque os 

gastos públicos obrigatórios representam uma grande parcela no montante 

das contas públicas. 

Portanto, este artigo objetiva discutir as questões inerentes à 

rigidez imposta às despesas orçamentárias buscando analisar a relação 

dessa política com os vínculos obrigacionais à luz dos princípios e 

instrumentos normativos que regulamentam os gastos públicos, como o 

princípio da vinculação tributária e da reserva do possível. Nesse sentido, 
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também há mister discutir a adequação e suficiência do critério adotado no 

sistema brasileiro atual, norteando a discussão para o âmbito da União, 

para classificar despesas como obrigatórias e não-obrigatórias de acordo 

com o grau de rigidez.  

A relevância do tema decorre do fato de que a viabilidade do 

controle, dos limites e resultados fiscais destinados ao orçamento público 

tem sido cada vez menor, enquanto os instrumentos legislativos que 

dispõem sobre a vinculação de receitas quase impossibilitam que o Estado 

supra, com eficácia, suas funções próprias, com a efetivação de direitos 

sociais. Existem, entretanto, algumas alternativas que vêm sendo pensadas 

a fim de atenuar tais dificuldades, como os mecanismos constitucionais de 

desvinculação (DRU), além dos contingenciamentos de despesas 

discricionárias, ainda que custeadas por receita vinculada. Temas de 

interesse para debate no campo das ciências jurídicas e sociais. 

Trata-se de um artigo qualitativo, descritivo, além disso, para 

alcançar os objetivos do presente artigo, os autores recorrem a uma revisão 

de literatura, que busca sistematizar os conceitos de rigidez orçamentária, 

sobretudo no que tange as despesas públicas e suas vinculações, 

obrigatoriedade de execução. Os conceitos de despesas obrigatórias e 

despesas discricionárias, e os reflexos do sistema adotado pela legislação 

brasileira sobre a continuidade e efetividade na prestação de serviços 

públicos essenciais. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 RIGIDEZ ORÇAMENTÁRIA  

Pensando a importância de discutir o princípio da rigidez 

orçamentária, compreender o contexto histórico em que se desenvolve o 

cenário da economia brasileira é fundamental. De um lado, emerge a 

necessidade de que o Estado interfira na economia, regulando mercado e 

favorecendo o crescimento econômico, a retomada de empregos, e a 
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manutenção da prestação de serviços públicos essenciais, como a saúde. 

Tudo isso, tendo em vista os princípios e garantias fundamentais sobre os 

quais a república federativa do Brasil se assenta. E de outro lado, a 

urgência para que se concorra para um ajuste fiscal capaz de estruturar os 

setores públicos, acarretando economia, lisura e a saúde das contas 

públicas (PINHEIRO, 2006). 

Entretanto, como visto essa relação não é pacífica, sobretudo 

no que se refere às despesas públicas. Segundo o Ministério do 

planejamento, orçamento e gestão, existe um aumento exponencial das 

despesas obrigatórias ao Estado, que assume o compromisso em prover 

serviços,  devido ao fato de que a administração pública opta pela adoção 

de uma política que prioriza os gastos sociais, e que apresenta reflexos no 

aumento do grau de enrijecimento da estrutura orçamentária, em um 

sistema pelo qual parcela crescente de despesas obrigatórias é coberta por 

uma parcela crescente de receitas vinculadas (BRASIL, 2009). 

Essa é a política que tem sido adotada desde a década de 1990, 

e que mostra, enquanto avança o contexto da economia brasileira, seus 

resultados: 

As despesas discricionárias, que constituem a margem de 

manobra da política fiscal pelo lado do dispêndio, são cada 

vez mais comprimidas pelos gastos obrigatórios e pelo 

superávit primário. Isso significa que é muito reduzida a 

capacidade do governo de aumentar seu superávit primário 

além dos níveis atuais, porque as despesas discricionárias já 

se encontram num nível baixo e, na prática, não podem ser 

totalmente eliminadas - sob pena de paralisação da máquina 

pública. Além disso, as receitas públicas têm crescido 

bastante (a carga tributária em 2005 atingiu cerca de 37,8% 

do PIB) e não é razoável supor que possam seguir essa rota 

indefinidamente. Os dados mostram, ainda, que o período de 

efetivo ajuste fiscal (a partir de 1999) apresentou gasto anual 

médio de 21,55% do PIB, superior aos 19,11% registrados 

entre 1995 e 1998, quando a política fiscal aplicada foi 

relativamente frouxa. O aumento do superávit e dos gastos 

primários são mais um indício de que o ajuste fiscal brasileiro 

tem se concentrado no crescimento das receitas. Ora, esse não 

é um bom sinal, pois grande parte dessas receitas corresponde 

a contribuições cumulativas - isto é, incidentes "em cascata", 

em cada fase do processo produtivo -, que distorcem as 
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decisões dos agentes e prejudicam a produtividade e a 

competitividade da economia como um todo (PINHEIRO, 

2006). 

Aos gestores públicos são impostas limitações legais quanto à 

gestão dos recursos públicos, estas limitações visam o engessamento das 

ações dos gestores com intuito de evitar abusos ou desvios que acarretem 

prejuízo ao patrimônio público, assim como visam coibir o aspecto 

subjetivo nas decisões de elaboração dos orçamentos e destinação de 

verbas públicas. 

As limitações impostas são grandes desafios aos gestores, pois 

devem ter suas ações focadas em politicas públicas previamente definidas 

com recursos já vinculados a elas, Giacomoni (2011) corrobora o 

entendimento que as ações e decisões dos gestores tornam-se enrijecidas ao 

afirmar que: “a cada novo exercício, resta menos espaço efetivamente 

decisório quando da elaboração e da aprovação dos projetos de lei de 

planos e orçamentos públicos”. (GIACOMONI, 2011, P.330). 

Há autores que defendem que este excesso de barreira na 

execução do orçamento acaba de reduzir a eficiência estatal, uma vez que 

dificulta que os governantes possam determinar prioridades e redefinir 

planejamentos públicos, além de impossibilitar uma maior discussão sobre 

assuntos e metas que já estão preestabelecidos nos orçamentos. Para 

Rezende e Cunha (2005) além das desvantagens citadas o excesso de 

rigidez acarreta ao planejamento orçamentário um alto grau de incerteza. 

Giacomoni (2011) afirma que o fato de o planejamento 

orçamentário ser restringido pela vinculação de receitas e despesas não é 

uma característica exclusiva do Brasil, ele está presente em outros países e 

se fez mais forte quando a atividade de planejamento orçamentário ainda 

não era totalmente desenvolvida, tendo como cerne o controle das ações 

dos gestores, buscando evitar abusos por parte destes em relação às receitas 

e despesas públicas. 
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Na demorada e difícil luta do poder de representação contra o 

arbítrio do soberano na cobrança e na aplicação das rendas 

públicas, o Parlamento inglês passou a autorizar a cobrança 

de tributo desde que especificada a destinação a ser dada ao 

recurso arrecadado. Na ausência de um orçamento formal que 

reunisse receitas e despesas e ainda na fase em que os 

impostos eram autorizados anualmente, havia lógica e 

eficiência em aprovar a cobrança de determinado tributo 

visando a atender determinada despesa, por exemplo, manter 

a armada real, financiar a guerra contra os holandeses e assim 

por diante. Nasceu, assim, com forte base na tradição, o 

mecanismo que vincula parcelas da receita a despesas 

específicas. (GIACOMONI, 2011, p.331).  

 

Giacomoni aludi que o aumento, a nível Federal, de receitas 

provindas de contribuições trouxe uma maior rigidez aos orçamentos, uma 

vez que as receitas provenientes de contribuições são vinculadas às 

finalidades especificas que levaram a sua criação, sendo assim, acaba por 

limitar a ação dos governantes quanto a estas receitas. O autor afirma 

também que esta opção por criação de receitas por meio de contribuições 

foi estimulada pelo fato de que a Constituição federal prevê que em caso de 

instituição de novos impostos Federais, estes devem ser repartidos com os 

demais Estados e Municípios.  

Os orçamentos resultam de um processo de discussão entre o 

Poder Executivo, Poder Legislativo e com a participação da sociedade que 

buscam estipular diretrizes e prioridades, uma vez que os recursos são 

escassos em relação ao grande número de reivindicações e anseios da 

população cabendo ao Executivo e ao legislativo alocarem os recursos 

disponíveis da melhor forma possível a atender as necessidades públicas. 

As discussões e decisões referentes ao emprego dos recursos 

públicos, a elaboração do plano orçamentário e sua posterior aprovação no 

Poder Legislativo deveriam ser os momentos que mais representassem as 

tomadas decisões por parte dos gestores, porém não é o que vem 

acontecendo, a cada novo exercício o poder de decisão vem sendo minado 

pelo enrijecimento do orçamento que cada vez tem permitido menos 

alterações e flexibilidade possibilitando poucas alterações. 
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Toda esta limitação é um problema que merece ser discutido, 

compreendido e pesquisado no meio politico em busca de soluções. 

(GIACOMONI, 2011). 

Devido à possibilidade de divergência de interpretação por 

parte dos gestores em relação ao mesmo mecanismo observa-se que não 

tenha sido possível ver o principio aplicado de forma generalizada. Outra 

divergência se dá pelo fato de que o gestor central do orçamento tende a 

defender o principio enquanto os gestores setoriais defendem a vinculação 

de receita ligadas as suas áreas de atuação, neste sentido a vinculação de 

receitas é um fato que facilita para os gestores setoriais que, com a receita 

vinculada, já possui valores garantidos no orçamento. 

A existência de receitas vinculadas, como é o caso de 

empréstimos que são receitas extraordinárias, são exemplos de receitas que 

são instituídas e recolhidas para uma determinada finalidade, assim, 

sempre financiará uma despesa de capital ou refinanciará uma divida 

pública. Isto faz com que este tipo de receita não possa ser usada para sanar 

despesas gerais de serviços públicos a que ela não esteja vinculada. 

Sant”Anna e Silva defendem que a taxa e o preço não são afetadas pelo 

principio por terem a característica de contrapartida pela prestação de 

algum serviço público de natureza comercial ou industrial. (SANT”ANNA, 

1967). 

2.2 VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL 

A vinculação obrigacional é revestida pela obrigação entre o 

credor e o devedor, tendo o credor o direito a prestação e o devedor a 

obrigação de cumpri-la, esta relação de obrigação entre as partes é 

protegida pelo direito que garante o poder de coerção em caso de 

descumprimento e meios para garantir o cumprimento, em geral, uma 

prestação econômica que vise o pagamento. 
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Esta relação entre credor e devedor que são respectivamente o 

sujeito ativo e o sujeito passivo da relação de direito, e a relação do objeto 

que se estende como sendo obrigação de dar, fazer ou não fazer, pagar, 

constitui-se neles a relação jurídica e o vinculo é o elemento que decorre da 

relação obrigacional e da questão de exigibilidade e coercibilidade entre o 

sujeito ativo e o passivo. (DINIZ, 2013). 

Em sentido estrito, as despesas obrigatórias têm seus elementos 

definidos na própria norma, elementos como o sujeito ativo e o sujeito 

passivo da relação, onde o sujeito ativo é o beneficiário e o ente passivo é o 

obrigado a prestação, estabelecendo entre eles o vincula obrigacional entre 

eles.  

No decorrer da evolução do direito é nítida a crescente atuação 

do Estado quanto aos direitos sociais, além de ter preocupação maior com a 

manutenção dos direitos de primeira dimensão (normas proibitivas e 

protetivas), a população cada vez mais se torna consciente de seus direitos 

como cidadão e passa a cobrar do Estado uma presença politica maior. 

Com o decorrer da evolução Constitucional e a inserção em seu texto de 

normas legais que atribuem ao Estado maiores deveres para com a 

população no adimplemento de politicas sociais e de infraestrutura e 

participação popular e o dever explicito do Estado em garantir os direitos 

expressos na Constituição se torna mais evidente. 

O Estado como detentor do dever de garantir o interesse 

público e da coletividade com caráter diferenciado das obrigações 

individualizadas com direito liquido e certo. Para Clève (2006) os direitos 

sociais que se revestem de caráter prestacional são de cumprimento 

progressivo e insuscetíveis de realização integral, isto se deve por que o 

ambiente social e o nível de riqueza do ambiente em que estão inseridos 

são relevantes para as politicas sociais e acaba por influenciar na 

elaboração do orçamento. Canotilho (2001) confirma os efeitos do 

ambiente social sobre o orçamento público ao afirmar que as diretrizes das 
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politicas devem observar o principio da “reserva do possível” que prevê 

que o Estado não teria condição de executar todas as ações necessárias 

devido à escassez de recursos públicos. 

Embora a criação da LRF e das obrigações nelas impostas, 

estas nem sempre têm sido respeitadas, isto devido à pressão popular com 

exigências para que recursos sejam alocados em determinadas áreas que a 

população julgue prioritárias, além da pressão exercida pelos servidores 

públicos que reivindicam reajustes salarias, que acabam por impactar na 

folha de pagamento, e por consequência, nos limites impostos aos gastos 

pela LRF, o que torna a gestão dos recursos um desafio crescente aos 

governos. (SOUSA et. al, 2015). 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a 

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação 

legal de sua execução por um período superior a dois 

exercícios.  

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 

o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no 

inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para 

seu custeio.  

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será 

acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 

aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas 

no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos 

financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente 

de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2°, considera-se aumento permanente de 

receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.  

§ 4o A comprovação referida no § 2°, apresentada pelo 

proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo 

utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da 

despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 

diretrizes orçamentárias.  

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada 

antes da implementação das medidas referidas no § 2°, as 

quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.  

§ 6o O disposto no § 1° não se aplica às despesas destinadas 

ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de 

pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.  

§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela 

criada por prazo determinado. (BRASIL, 2000). 
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As despesas com o funcionalismo público, incluindo os ativos 

e os inativos, tem restrição quanto aos gastos, a LRF trouxe essa restrição 

justamente para evitar excesso de endividamento e o comprometimento de 

recursos públicos de forma a comprometer a execução de serviços públicos 

e impactos negativos nas politicas públicas. A LRF contém esta restrição 

de gastos com a folha de pagamento justificada por representar maior 

despesa que consome os recursos públicos (SOUSA et. al., 2015). 

No que tange a vinculação de receitas e a rigidez orçamentária, 

existe uma urgência crítica para os Estados e Municípios, que é 

representada pelos níveis crescentes de endividamento assumidos por essas 

esferas. 

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado no 

início de 2015 pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, por 

exemplo, a dívida consolidada líquida mineira fechou o ano de 2014 com 

um estoque de R$85 bilhões, quase 80% maior que a Receita Corrente 

Líquida (RCL) arrecada no exercício (SOUSA et. al., 2015). 

2.3 DESPESAS OBRIGATÓRIAS E NÃO OBRIGATÓRIAS 

Como visto as despesas sob o escopo do orçamento público, 

não possuem a mesma natureza, bem como não contam com o mesmo 

nível de rigidez, portanto, submetem-se a diferentes limitações de natureza 

orçamentária, em relação à sua satisfação pelo poder público. Esses limites 

estão dispostos, principalmente, no texto constitucional de cada época 

sendo que, no modelo brasileiro, a primeira constituição a dispor sobre 

limites em matéria de rigidez orçamentária, foi a constituição de 1946 na 

qual denominavam-se despesas orçamentárias “fixas”, em contraponto às 

“variáveis” (GREGGIANIN et. al., 2017). As despesas fixas eram aquelas 

cuja natureza não permitia alterações, senão em virtude de lei anterior, 

conforme artigo 73 da constituição de 1946, verbis:  
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§ 2º O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma 

fixa, que não poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior; outra 

variável, que obedecerá a rigorosa especialização”. 

Já a Constituição de 1988, veda de forma contundente a 

suspensão de despesas cuja destinação seja para realização de serviço da 

dívida, com pessoal, além daquelas de natureza de encargos sociais e 

transferências tributárias definidas no artigo CF, art. 166, § 3º do texto 

constitucional de 1988, durante o processo de aprovação de emendas ao 

orçamento pelo Poder Legislativo. Essa proteção constitucional contra o 

cancelamento das despesas descritas acima, se estende na vigência de 

apreciação do projeto de lei orçamentária, a todas as despesas obrigatórias, 

que estão sob o código “RP 1”, excetuando-se as situações em que o autor 

comprove a ocorrência de erro ou omissão (GREGGIANIN et. al., 2017).  

Não obstante, as despesas de natureza obrigatória colocadas à 

salvo pela Constituição contra cancelamentos durante o processo de 

discussão de projeto de lei orçamentária no âmbito do poder legislativo, 

para que determinadas despesas sejam criadas ou majoradas, como no caso 

das despesas com pessoal e encargos sociais – previstas no artigo 169, da 

CF/88 – além dos benefícios da seguridade social dispostos no artigo 195, 

§ 5º, também do texto constitucional, exige-se a identificação prévia de 

recursos a serem destinados para tais fins (CYSNE, 2000). 

Tanto é assim, que a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF), é enfática ao antever a necessidade de 

estimativa de impacto e de compensação para a criação ou majoração de 

todas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como as 

mencionadas, como se lê “Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter 

continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a dois exercícios” (MARTINS, 2004). 



- 470 - |   Direito em Perspectivas 

 

É preciso apontar, ainda, que a LRF não especifica 

nomeadamente os requisitos e elementos para que as despesas obrigatórias 

sejam evidenciadas pelos entes estatais. Entretanto, dispõe em seu artigo 

9º, sobre a vedação do contingenciamento das despesas não pode ser 

aplicado àquelas “que constituam obrigações constitucionais e legais do 

ente”, e demais ressalvadas pela LDO, conforme se extrai: 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a 

realização da receita poderá não comportar o cumprimento 

das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no 

Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 

trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela 

lei de diretrizes orçamentárias. (...)  

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 

destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as 

ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias (BRASIL, 

2000). 

 

Tal disposição, sobretudo em tempos de arrocho de repasses e 

enxugamento da máquina pública com o contingenciamento de despesas 

rotuladas como não obrigatórias, tem levado alguns gestores a tentarem 

blindar algumas despesas de determinados órgãos, tidas como 

imprescindíveis ao seu funcionamento. Para tanto, buscam interpretações 

para dar suporte normativo à alocação dessas despesas como “despesas 

obrigatórias”, a fim de afastar o contingenciamento, sob o risco de 

encerramento de tais ações (MARTINS, 2004).  

A adoção de critérios para a determinação de despesa 

obrigatória tornou-se ainda mais necessário diante da Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016, que, ao fixar limites à expansão das 

despesas primárias (obrigatórias e discricionárias) pelo prazo de vinte anos, 

referiu-se expressamente à espécie “despesa obrigatória”, nos seguintes 

termos:  

Art. 109. No caso de descumprimento de limite 

individualizado, aplicam-se, até o final do exercício de 

retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder 
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Executivo ou a órgão elencado nos incisos II a V do caput do 

art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras 

medidas, as seguintes vedações:  

(...)  

VII - criação de despesa obrigatória; e  

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa 

obrigatória acima da variação da inflação, observada a 

preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput 

do art. 7º da Constituição Federal.  

(BRASIL, 2009). 

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa 

obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da 

estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 

(BRASIL, 2000). 

 

Mas para que os gestores públicos possam recorrer a estratégias 

a fim de afastar o contingenciamento de despesas e, assim, evitar o 

encerramento ou a dificuldade em efetuar de ações importantes para a 

prestação de serviços essenciais, é necessário fazer uma distinção entre o 

que são as despesas obrigatórias e as não obrigatórias. Essa distinção serve, 

inclusive, para definir os processos decisórios em alocação de recursos no 

planejamento orçamentário. 

Assim como acontece em diversos países membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

no Brasil, as despesas obrigatórias (mandatory spending, nondiscretionary 

spending, direct spending) recebem um tratamento legislativo diferenciado, 

significa dizer, como já mencionado, que elas não podem ser objeto de 

contingenciamento, excetuando-se as situações de erro ou omissão na 

estimativa.  

Não raro, as despesas de natureza obrigatória são apresentadas 

de forma adensada e segregada no orçamento, em anexos próprios. Em 

contrapartida, as despesas discricionárias, ou não obrigatórias, 

(discretionary spending), em regra, devem ser autorizadas anualmente pelo 

poder legislativo (OCDE, 2017). 

A distinção em relação a outros países é que, no panorama 

brasileiro, segundo glossário da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), 



- 472 - |   Direito em Perspectivas 

 

despesas obrigatórias são aquelas pelas quais os gestores públicos não 

possuem nenhum grau de discricionariedade quanto à determinação do seu 

montante, tampouco podem decidir de forma livre o momento de sua 

realização, já que essas situações estão restritas ao mandamento legal ou 

constitucional. 

Em sentido oposto, as despesas discricionárias, caracterizam-se 

pela flexibilidade concedida aos gestores públicos em relação ao poder de 

decidir seu montante, assim como quanto à oportunidade de sua execução. 

Também já foi mencionado que tais despesas podem sofrer limitações de 

empenho e movimentação financeira, chamado contingenciamento, em 

casos de crise financeira ou necessidade de atingir um superávit 

(GREGGIANIN et. al., 2017 

Ainda assim, não existe no SOF, na Constituição de 1988 ou 

em qualquer outra espécie normativa do ordenamento jurídico brasileiro, 

uma conceituação inequívoca acerca dos requisitos bastantes para que 

determinada despesa orçamentária seja considerada “obrigatória” ou não, 

além das consequências dessa alocação para o processo decisório 

orçamentário. 

Isso facilita as ações dos gestores em buscar alternativas para 

que determinadas despesas, vistas como essenciais à prestação dos serviços 

em alguns setores, sejam enquadradas no rol das despesas obrigatórias a 

fim de afastar o contingenciamento, sobretudo, tendo em vista o dever 

constitucional na prestação de serviços essenciais e de políticas públicas de 

efetivação dos direitos sociais da população, também, contribuinte 

(GREGGIANIN et. al., 2017).  

2.3 A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS: A RESERVA DO 

POSSÍVEL 

 

Existe, ainda, outra situação crítica quando se trata das 

questões envolvendo alocação de recursos públicos, a vinculação de 
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receitas e o contingenciamento de despesas que é a questão da efetividade 

na prestação dos direitos sociais. Essas garantias, expressas a partir do 

artigo 6º da Constituição de 1988, são caras ao Estado de direitos e à 

dignidade da pessoa humana, dependes, em grande parte, da vinculação de 

receitas de fonte tributária, para sua prestação (MARTINS, 2004). 

Sendo assim, fica claro o papel do Estado em prestá-los, 

mediante políticas públicas de acesso aos serviços de saúde, moradia, 

educação e geração de emprego e renda, sejam de natureza emergencial ou 

crônica e contínua. O que ocorre, porém, é que em alguns casos falta ao 

Estado os recursos necessários para tanto, seja por falta de uma política 

orçamentária eficiente, por fatores externos como crises econômicas ou 

pela forma como são definidas as despesas obrigatórias e não obrigatórias, 

bem como a forma de alocação de recursos definida pelo poder legislativo 

(MOREIRA, 2004). 

Nesses casos, o tutelado se vê um uma situação delicada, já que 

depende da prestação pública para a manutenção de sua dignidade e da 

própria vida. Assim, ele recorre ao poder judiciário para que coaja o poder 

público a agir, mas também, deve observar as possibilidades do Estado em 

fazê-lo, já que não há como suportar encargos além de suas forças, como 

no caso de crises econômicas, sobretudo em desfavor de Estados e 

municípios da federação. Enquanto crescem as ações no poder judiciário 

nesse sentido, ele passa atuar como um verdadeiro órgão legislativo 

normalizando a atividade estatal e as políticas públicas em garantia de 

direitos sociais. 

Para se defenderem, então, face ao endividamento e a 

obrigação de garantir a efetivação dos direitos sociais, os entes públicos 

evocam o princípio da reserva do possível. Nesse sentido, afirma Joaquim 

José Gomes Canotilho (2001) que “um direito social sob ‘reserva dos 

cofres cheios’ equivale, na prática, a nenhuma vinculação jurídica”, nesse 

sentido, “os direitos fundamentais sociais consagrados em normas da 
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Constituição dispõem de vinculatividade normativo-constitucional”. 

Portanto:  

“as normas garantidoras de direitos sociais devem servir de 

parâmetro de controle judicial quando esteja em causa a 

apreciação da constitucionalidade de medidas legais ou 

regulamentares restritivas destes direitos” acrescentando que 

“as tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a 

concretização desses direitos devem traduzir-se na edição de 

medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas 

e abstractas” (CANOTILHO, 2001, p. 432). 

Na lição de Sarlet:  

Como dá conta a problemática posta pelo ‘custo dos direitos’, 

por sua vez, indissociável da assim designada ‘reserva do 

possível’, a crise de efetividade vivenciada com cada vez 

maior agudeza pelos direitos fundamentais de todas as 

dimensões está diretamente conectada com a maior ou menor 

carência de recursos disponíveis para o atendimento das 

demandas em termos de políticas sociais. Com efeito, quanto 

mais diminuta a disponibilidade de recursos, mais se impõe 

uma deliberação responsável a respeito de sua destinação, o 

que nos remete diretamente à necessidade de buscarmos o 

aprimoramento dos mecanismos de gestão democrática do 

orçamento público (SARLET, 2007, p. 355).  

É importante demarcar, ainda, que princípios como os da 

moralidade e da eficiência, que direciona a atuação da administração 

pública em geral, se revestem de um papel de protagonismo nas discussões 

acerca do princípio da reserva do possível, tendo em vista que quando se 

cuida de administrar a escassez de recursos e otimizar a efetividade dos 

direitos sociais, fica clara a necessidade de otimização de recursos e 

responsabilidade com os juridiscionados, também, contribuintes, assim 

tem-se que: 

[...] que também resta abrangida na obrigação de todos os 

órgãos estatais e agentes políticos a tarefa de maximizar os 

recursos e minimizar o impacto da reserva do possível 

[...]Assim, levar a sério a “reserva do possível” significa 

também, especialmente em face do sentido do disposto no 

artigo 5º, parágrafo 1º, da CF, que cabe ao poder público o 

ônus da comprovação efetiva da indisponibilidade total ou 

parcial de recursos e do não desperdício dos recursos 

existentes (TAVAREZ, 2013, p. 33). 

Não obstante, o disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000, 

que prevê a destinação, no orçamento, de recursos mínimos para a área da 
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saúde, por exemplo, muitos Estados não vêm cumprindo essa 

determinação, para tanto, invocam sua situação financeira. Nestes casos, o 

Poder Judiciário, como garantia ao cumprimento legal da norma 

estabelecida ao direito fundamental à saúde, tem compelido o Estado à 

prestação de tal serviço. Contudo, o Poder Judiciário exerce seu papel 

constitucional de julgamento das políticas públicas como forma de 

implementação gradual dos direitos fundamentais à prestação e de garantia 

da dignidade humana, buscando alcançar o bem da vida àqueles que a ele 

recorrerem e não como prestação punitiva ao Estado (BRASIL, 2009).  
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CAPÍTULO XVII 
________________________________________________________________________ 

A INCONSTITUCIONALIDADE DO 
SISTEMA DE PRECEDENTES (sic) 

APLICADO NO BRASIL 

 

 

 

 

Maria Fernanda Salles Tosi256 

 

 

RESUMO: O que se tem visto desde o dia 16 de março de 2015 e com 

certa frequência, é um cenário altamente criticável, confuso e obscuro 

quanto à interpretação e aplicação do suposto sistema de precedentes 

trazido para o Brasil pelos artigos 926 e seguintes do Código de Processo 

Civil vigente. Sancionado naquela data e com entrada em vigor um ano 

depois de sua publicação oficial, a falta de ordem quanto ao tema ocorre 

por inúmeros fatores, dentre os quais se ressalta a atuação legislativa na 

elaboração do mesmo. A respeito tem-se como algo muito comum no 

mundo capitalista globalizado a produção de normas interligadas entre si, o 

que faz com que os aplicadores do Direito (inclusive do Direito Processual) 

possuam a obrigação de adaptar-se a um novo sistema. Nesse quadro, a 

partir de vasta revisão bibliográfica torna-se possível delinear cenários 

sobre o Direito Procedimental e, consequentemente, Jurisprudencial no 

Brasil, ao passo em que se optou pelo método jurídico à brasileira, na 

tentativa de interpretar esse fenômeno sob uma abordagem interdisciplinar. 

Constatando-se que a mudança na legislação em prol da “common law” a 

brasileira não parece ser o melhor caminho já que aponta para um futuro 

perigoso que merece profunda análise, a fim de evitar que o Direito 

Processual Civil perca a sua essência, a sua razão de ser e sua conexão com 

os princípios constitucionais. A pesquisa analisa como o Poder Legislativo 

brasileiro contribuiu para a flexibilização do civil law nas últimas décadas, 

especialmente enquanto o projeto de lei do CPC tramitava nas casas 

 
256 Advogada. Pós-graduanda em Direito Processual Civil e Argumentação Jurídica pelo 

IEC-Puc Minas.  
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legislativas e, em decorrência disto, verificar em que medida tem 

potencializado a mudança nos paradigmas do Direito Processual Civil 

brasileiro vigente. Em sede de conclusão, buscar-se-á a resposta para a 

pergunta: o sistema de precedentes é efetivamente constitucional?  

PALAVRAS-CHAVE: Precedentes. Direito Processual Civil. 

Constitucionalidade. Brasil. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo pretende analisar de que maneira o sistema de 

precedentes trazido pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 em seus 

artigos 926 e seguintes fere a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988.  

No Brasil, a criação normativa pode se dar por iniciativa popular, 

pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 

Tribunais Superiores, pelo Procurador-Geral da República, mas, via de 

regra, se dá pela elaboração de leis pelos representantes da população, os 

parlamentares, quais sejam, Vereadores, Deputados ou Senadores.  

Tais parlamentares, eleitos para tratar desses e de outros assuntos, 

devem seguir os preceitos de uma lei principal ou a Lei Maior, que é a 

Constituição Federal, onde se encontram os preceitos que orientam o 

legislador sobre quais assuntos devem ou podem tratar. 

Ao longo dos anos, foram propostas (e muitas delas aprovadas) 

diversas medidas em âmbito federal que modificaram o antigo Código de 

Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973) com a finalidade de 

modernizar a legislação processual civil, sendo um exemplo claro dessa 

modificação imposta pelo Estado, a Lei nº 11.419, de 2006 que dispõe 

sobre a informatização do processo judicial.  

Em razão deste cenário, considerando a modernização da 

sociedade, o movimento de modificação da lei processual civil que se 

instaurou cada vez mais solidamente no Brasil teve como consequência a 

propositura do Projeto de Lei de nº 8.046, de 2010 (PL-8046/2010) que 
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surgiu diante da necessidade de se possibilitar maior agilidade ao 

andamento dos processos judiciais no âmbito do Poder Judiciário e 

também buscar uma solução para as situações não previstas pelo Codex 

anterior.  

Esse trabalho, portanto, tem por objetivo central tentar compreender 

o sistema de precedente trazido pelo (não tão) novo Código de Processo 

Civil que se anunciou no Brasil quando sancionado pela presidente Dilma 

Rousseff em 16 de março de 2015, assim como sua incompatibilidade com 

a Constituição Federal, reportando-se, para tais fins, estudos comparativos 

do Direito Processual Civil como um todo e buscando ao final responder 

(ou apontar caminhos para a resposta) à tormentosa questão: afinal, porque 

o sistema de precedentes é inconstitucional? 

  

2 ENTENDENDO O SISTEMA (sic) DE PRECEDENTES  

 

 Inicialmente, Lênio Luiz Streck e Georges Abboud (2016) 

ponderam sobre a utilização equivocada do termo sistema, que por um 

sério problema judicial contemporâneo, tem sido utilizado ao se falar do 

artigo 927 do CPC/15 e visto como algo correto, contrapondo-se, portanto, 

a uma ideia de um todo coerente e harmônico de normas.  

Sobre essa visão deturpada, os autores salientam que são deixadas 

de lado críticas necessárias sobre o uso de tal nomenclatura, tal como 

aquela que preceitua que, com o surgimento do sistema de precedentes a 

mudança seria apenas de um seguimento do ordenamento jurídico, qual 

seja, o processo civil, e não dos outros ramos do direito (STRECK; 

ABBOUD, 2016).  

Assim, o sistema de precedentes criado não deve ser entendido 

como um conjunto de elementos organizados, mas “o que o CPC-2015 faz 

é criar provimentos judiciais vinculantes cuja função é reduzir a 

complexidade judicial para enfrentar o fenômeno brasileiro da litigiosidade 

repetitiva. Respostas antes das perguntas.” (STRECK; ABBOUD, 2016, p. 
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2 e 3). Os autores acreditam que a equiparação do artigo 927 a um efetivo 

sistema de precedentes não pode ocorrer pois estaríamos incorrendo no fato 

de termos uma aplicação corrompida da nossa nova lei.  

Esses provimentos judiciais legalmente vinculantes não têm nada 

dos precedentes instituídos nos países de common law.  Há um tempo se 

acreditou que a lei iria trazer a solução para uma infinidade de casos 

trazidos ao Poder Judiciário e hoje esse mito foi transferido para as 

decisões dos Tribunais Superiores. “Isto é, há uma ingênua aposta de que o 

STJ e o STJ pode(ria)m criar super decisões que, por si só, trariam a 

solução pronta (norma) para deslindar uma multiplicidade de casos.” 

(STRECK; ABBOUD, 2016, p.3).  

 Patrícia Perrone Campos Melo (2016) promove uma análise pela 

qual se desenhou o sistema de precedentes no Brasil, no qual efetivamente 

se almeja(va) o prestígio de que gozam os direitos inglês e norte-

americano, na medida em que a importação de tal modelo só traria 

vantagens ao nosso ordenamento.  

Para essa autora (MELO, 2016), os precedentes possuíam eficácia 

meramente argumentativa e três finalidades, o que se alterou com o Novo 

CPC, senão vejamos cada uma delas.  

 A primeira refere-se ao fato de influenciarem o convencimento dos 

magistrados. A segunda finalidade, por sua vez, é exemplificada através 

das decisões judiciais, uma vez que serviam de reforço aos fundamentos 

contidos nestas. Já a terceira, servia de inspiração para o legislador criar 

novas normas. Não possuíam obrigatoriedade. E muito menos eram 

vinculativos. Ocorre que, com o Código de Processo Civil vigente, esse 

elemento muda de figura.  

 Para Elpídio Donizetti (2018), diferentemente do que acredita a 

autora supramencionada, é possível considerar que o sistema de 

precedentes vem sendo adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro há 

mais de vinte anos, com o artigo 38 da Lei 8.038/90, a Emenda 

Constitucional nº 03/1993, os artigos 285-A, 475, §3º, 481, parágrafo 
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único, 518, §1º e 557 do Código de Processo Civil de 1973, sendo o marco 

mais reconhecido para o estudo de precedentes judiciais a Emenda 

Constitucional nº 45/2004.   

De tal modo, o advento da Lei nº 13.015/2015 passou apenas a 

defender a “mandatoriedade” e generalidade destes que não são meramente 

jurisprudência ou súmula e que agora foram elevados a norma e fonte do 

Direito no Brasil, assim como nos países de língua inglesa.  

Por consequência, essa mudança na forma de concepção e aplicação 

dos precedentes trazida pelo Novo CPC enseja comparação e aprovação 

por grande parte da doutrina. Só que na mesma medida, surgem igualmente 

críticas à sua formação, instituição, interpretação, criação, utilização, 

nomenclatura, flexibilização, entre outros. 

 A partir desses esclarecimentos trazidos pelo Novo CPC, Lênio 

Luiz Streck e Georges Abboud (2016) problematizam o sistema de 

jurisprudência vinculante inaugurado pelo artigo 927 do NCPC e 

estabelecem distinções entre o nosso modelo e o modelo paradigma. Isso, 

pois nem consideram que a nova legislação traz um sistema efetivo de 

precedentes propriamente ditos.  

Na mesma linha de pensamento, outro autor que traz uma 

classificação interessante sobre o assunto e que complementa as 

proposições acima é o professor da casa, Luiz Gustavo Levate (2018). Para 

ele, o “transplante” para o nosso ordenamento jurídico do “sistema de 

precedentes” com criação do precedente à brasileira em detrimento da lei é 

algo recriminável, tal como a supervalorização do precedente pregada pelo 

nosso ordenamento jurídico. 

Para esse autor, o “verdadeiro sistema de precedentes é dotado de 

complexidade hermenêutica” uma vez que a criação de soluções jurídicas 

deve sempre preservar o debate das partes e não o aniquilar, descrevendo 

bem o que preceitua o princípio do contraditório (artigo 7º do Código de 

Processo Civil e artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).  
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Feitas as análises pertinentes ao que se deve entender por sistema 

de precedentes, qual seja como um conjunto de provimentos judiciais 

legalmente vinculantes e não como um conjunto ordenado de decisões 

judiciais tomadas em casos concretos e que podem vir a servir de modelo 

para outros casos similares, passa-se agora ao estudo comparativo entre 

civil law e common law, para que possamos, em momento posterior, 

criticar tais posicionamentos e demonstrar o que realmente se esconde por 

detrás (ou não) da adoção da referida medida. 

 

2.1 UM COMPARATIVO ENTRE CIVIL LAW E COMMON LAW 

  

Vários têm sido os argumentos favoráveis à aplicação dos 

precedentes judiciais à realidade brasileira ao longo dos últimos anos.  O 

argumento principal é, evidentemente, o combate à litigiosidade repetitiva, 

o atendimento a expectativa de todo e qualquer jurisdicionado em ter a 

decisão de sua causa alinhada ao entendimento majoritário e a redução de 

complexidade judicial. Inclusive, muitos a apontam como instrumento 

correspondente às novas exigências jurídicas e da vida em sociedade. 

De acordo com Dierle Nunes e Aline Hadad Ladeira (2014, p. 78), 

 

Nesse viés, desde algum tempo no Brasil, as reformas 

legislativas e constitucionais têm se concentrado na tentativa 

de uniformização da jurisprudência, sob a falta premissa de 

que o direito jurisprudencial serviria como técnica de 

dimensionamento da litigiosidade repetitiva.  

Seu uso, por óbvio, especialmente pelas técnicas de causa 

piloto existentes (543-A a C) e projetadas no Novo CPC (arts. 

520 a 522 e 1.049 et seq da versão Câmara de 26.03.2014), 

pode viabilizar uma melhoria e gerenciamento da litigiosidade 

repetitiva, de modo que os tribunais julguem menos vezes 

(com maior qualidade) os macrotemas (com abrangência 

argumentativa) mas isso não induz a certeza, alardeada por 

alguns, e posta quase como um dogma, de que o Direito 

jurisprudencial sirva para tal desiderato. 

Ocorre de tal forma cada vez mais acentuada a defesa da 

criação de mecanismos de padronização decisória no sentido 

de que, uma vez firmada jurisprudência em certo sentido, esta 

deveria, como norma, ser mantida, salvo se houver relevantes 

razões recomendando sua alteração.  
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Nesse contexto, destacam-se as anotações do brasileiro Daniel 

Mitidiero, reconhecido professor de Direito Processual Civil. Segundo 

Mitidiero (2013), o processo civil passou a responder não apenas pela 

necessidade de resolução de casos concretos, mas também pela promoção 

de uma unidade do Direito por meio da formação dos paradigmas 

decisionais.  

Desta feita, para o Brasil, como um país sob a influência do civil 

law, ao se adequar a um sistema prioritariamente aplicado nos países de 

common law, uma mudança deveria acontecer e essa dependeria de uma 

nova forma de lidar com o Direito Jurisprudencial, abandonando a fixação 

rígida trazida pelas leis e pela Constituição de 1988 uma vez que o segundo 

sistema tende a valorizar as decisões dos tribunais e os costumes.  

A justificativa do autor para que o Brasil adote uma postura 

flexibilizadora é a crítica de que, em ambos os níveis, o material com que 

trabalham as cortes é muito semelhante, pois sempre depende de um caso 

concreto sobre o qual as partes discordam e o Poder Judiciário é chamado a 

solucionar. (MITIDIERO, 2013)  

Isso porque, para esse autor, embasado em Michele Taruffo, 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal devem assumir o 

papel de cortes supremas em contraponto as cortes superiores, sendo que as 

primeiras têm objetivo de orientar a interpretação e aplicação do Direito, 

enquanto as segundas possuem a finalidade de declarar o sentido da lei, 

assim como já ocorre nos países que adotam o direito comum, quais sejam, 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, África do Sul, 

entre outros.  

Só que de forma distinta do que se imaginava que seria a aplicação 

dos precedentes à realidade brasileira, os provimentos vinculantes 

inventados pela Lei nº 13.105/2015 inovam em outros pontos e não na 

“criação” e modificação do papel das cortes. Para que sejam aplicados ao 

caso trazido ao Poder Judiciário basta apenas a verificação superficial entre 
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o caso concreto e o caso paradigma, sendo os apontamentos abaixo os 

principais, senão vejamos cada uma delas.  

O primeiro deles diz respeito a sua criação, fundamentada nos 

artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Recai tal responsabilidade 

ao STF, STJ e tribunais estaduais, sempre obedecendo a uma relação de 

hierarquia vertical, diferentemente do que ocorre nos países em que o juiz 

da causa, o juiz de primeiro grau, ou seja, as instâncias inferiores, é que 

concebe o precedente.  

O segundo deles diz respeito à maneira com que são analisados. É 

que o novo CPC encara o precedente como “ponto de chegada” e não como 

princípio iniciador e norteador do processo, “ponto de partida” da 

discussão constante na lide.  

Sobre esse ponto, para Dierle Nunes e Aline Hadad Ladeira (2014), 

o ambiente do “direito comum” não admite uma vinculação cega do juiz às 

decisões passadas, mas sim deixa o conteúdo do precedente aberto para que 

ocorra um ajuste jurisprudencial ao caso concreto.  

O terceiro ponto, também ligado ao segundo, diz respeito ao fato de 

que o verdadeiro precedente é utilizado como meio de abertura da 

discussão entre as partes por meio da cooperação entre elas e não como 

algo que põe fim ao julgamento, como um fechamento das ideias ou como 

bem preceituam os supramencionados autores, como um “engessamento ou 

paralisia do processo argumentativo”.   

O quarto ponto diz respeito a como os precedentes são encarados 

em cada ordenamento. No sistema de case law, são vistos como princípio 

quando são resultado de um efetivo contraditório das partes e da 

fundamentação judicial, enquanto no sistema vigente no Brasil são como 

vistos como verdadeiras teses jurídicas e ignoram questões fundamentais 

como coerência, estabilidade, integridade, o fato gerador e seu elemento 

vinculante.  

O quinto ponto de divergência entre o que nos acontece outros 

países e no Brasil é que a força do precedente passa a ter desdobramentos 
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distintos. Devendo ser vista como peça de legislação, no nosso país parece 

que o mesmo se sobrepõe a lei e é visto como a solução para a produção de 

um mundo jurídico homogeneizado.  

O sexto ponto de divergência entre o que ocorre no Brasil e nos 

outros países diz respeito à maneira de se argumentar com os casos que 

servem de exemplo. Enquanto a argumentação por precedentes deve ser 

vista como uma argumentação por princípios, de sua adequabilidade ou 

não ao caso concreto por meio de (contra-)analogias, aqui passamos ou 

passaremos a utilizá-los de forma diversa.   

O legislador brasileiro, ao criar o Código de Processo Civil hoje 

vigente, ignora o que preceitua o common law, lançando mão de preceitos 

únicos para a criação de um suposto sistema de precedentes e utiliza-se 

destes, assim como utiliza-se das súmulas, provimentos e jurisprudência 

sem a devida reflexão, uma vez que sua finalidade maior é a redução do 

número de processos e não a “evolução” do ordenamento jurídico como 

um todo.  

Como bem pontua Maurício Ramires (2010, p.31), “o resultado é 

um ecletismo improvisado entre duas tradições diversas, sem que haja uma 

real interlocução entre elas”. Reafirmando a preposição acima, os autores 

Dierle Nunes e André Frederico de Sena Horta (2016, p.537),  

 

No Brasil, apesar de se anunciar uma convergência de 

sistemas – por razões nem sempre corretas – verifica-se, com 

frequência, uma deturpação da utilização dos precedentes, 

pois se ignora, por exemplo, o método de sua elaboração 

(especialmente antes no Novo CPC) ou a sua finalidade, isto 

é, o precedente como meio de racionalização do sistema e 

exigência do princípio da segurança jurídica.  
 

Vejamos, no próximo tópico, consequências e críticas de exemplos 

práticos da adoção do microssistema de provimentos judiciais vinculantes 

da forma que será instaurado no Brasil, pautados em interesses políticos e 

jurídicos corrompidos. 
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2.2 AS CONSEQUÊNCIAS CRÍTICAS DE UM SISTEMA DE 

PRECEDENTES À BRASILEIRA 

 

Nesse contexto, o caso brasileiro quanto ao microssistema de 

precedentes é ainda mais crítico, pois, para Lênio Luiz Streck (2016), ao 

contrário de outros países, os provimentos vinculantes do CPC já nascem 

dotados de natureza vinculante, apenas pelo fato de terem nascido. Não se 

leva em consideração sua qualidade, consistência ou pertinência e não 

precisam ser interpretados caso a caso.  

Essa questão interfere nitidamente no panorama de trabalho de 

advogados, promotores, defensores, procuradores, juízes, desembargadores 

e ministros, uma vez que frases prontas, de conteúdo fixo, rígido e 

inegociável (como os previstos nas legislações brasileiras) invalidariam as 

questões históricas da aplicação da matéria discutida na lide e 

consequentemente, seriam usados sem reflexão e com a única finalidade de 

otimizar o funcionamento dos tribunais. Ao passo que, na contramão, sua 

função seria combater a superficialidade da fundamentação das decisões, 

considerar questões fáticas trazidas à lide e assumir papel importantíssimo 

na interpretação jurídica, observando sempre as noções trazidas pelo 

próprio Codex no artigo 926, qual sejam, estabilidade, integridade e 

coerência.  

Além disso, Dierle Nunes, Flávio Quinaud Pedron e André 

Frederico de Sena Horta (2017) apontam para um entendimento de que o 

raciocínio jurídico é construído, não nasce pronto como querem que as 

teses jurídicas construídas pelo Poder Judiciário surjam.  

Veja-se o argumento de Streck e Abboud (2016): 

 

O mecanismo de decisão por precedentes é natural e 

funcionalmente de caráter hermenêutico em razão de dois 

aspectos principais. O primeiro é porque a decisão por 

precedentes não se articula com textos pré-definidos. (...) O 

segundo aspecto é a necessária individualização do caso a ser 

decidida por um precedente que não abarca previamente uma 

questão fática, o que torna necessária a demonstração da 

singularidade de cada caso, para que se evidencie a 

possibilidade ou não de submetê-lo à solução por precedentes. 
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Ou isso ou paramos de dizer “o direito é uma questão de 

caso”.  

Portanto, não há aplicação mecânica ou subsuntiva na solução 

dos casos mediante a utilização do precedente judicial. Esse é 

a vã esperança dos defensores do “sistema”. Engraçado: a lei 

é interpretável... mas parece que o precedente (sic) já contém 

todas as interpretações. (STRECK e ABBOUD, 2016, p. 3). 

 

E nesse amplo espectro de argumentos críticos do que instaurou o 

Novo Código de Processo Civil, surge também o apontamento de que os 

provimentos vinculantes trazidos ao nosso ordenamento jurídico são 

falácias, mais especificamente, um problema filosófico da indução ou 

acidente.  

O que se deve destacar neste ponto é que o fato de aplicarmos uma 

regra geral a um caso particular, cujas circunstâncias acidentais não são 

analisadas, caracteriza a falácia. A indução é um raciocínio que considera 

apenas alguns casos particulares e conclui uma verdade ou lei geral.  

A falácia do acidente é aquela causada por uma generalização 

indevida, ou seja, é o uso da regra geral quando evidências sugerem que a 

sentença analisada é na verdade uma exceção, desconsiderando-se as 

circunstâncias e/ou os indivíduos envolvidos.  

Exemplo nítido deste enunciado ou raciocínio falso que simula a 

veracidade é o que se pode ver nas frases “os apontadores do jogo do bicho 

se encontram sempre nas vias públicas de grande movimento, sentados e de 

bloco de anotações em punho. Aquele homem sentado em frente ao bar 

está escrevendo em um bloco e, portanto, deve ser detido por 

contravenção”. Ou também na frase “Geralmente, os cristãos não apreciam 

a religião muçulmana. Tu és cristão, e por isso não podes apreciar a 

religião muçulmana”.  

As regras gerais nem sempre são estritamente verdadeiras. Então, 

quando alguém trata uma regra geral como se fosse estritamente 

verdadeira, sem considerar que um caso particular pode ser uma exceção, 

comete uma falácia.   
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Aqui, vale mencionar que esse tipo de falácia se relaciona e se 

aplica ao CPC/15, pois o que ele prevê nos artigos 926 e seguintes é tão 

somente isso! Que sejam julgados alguns poucos casos sobre o mesmo 

assunto e que sua decisão elabore uma preposição “standard”, paradigma, 

padrão, de caráter vinculativo, que sirva para todo e qualquer caso que 

apresentar qualquer similitude com aquela proposição de observação e 

aplicação obrigatória. Não será necessário levar em consideração as 

particularidades do caso concreto e, em maior ou menor grau, tal 

preposição formulada pelos tribunais atrelará decisões judiciais 

subsequentes e que versem sobre casos que se discuta a mesma questão 

jurídica.  

Logo, ao considerarmos que o nosso Direito é um Direito baseado 

no caso concreto, singular não pode aceitar que os provimentos excluam a 

(mais do que necessária) individualização da situação fática e jurídica 

trazida pelas partes no processo.  

Em continuidade, compreende-se a última consequência dessas 

“novidades" trazida pela Lei 13.105/15, qual seja o fato desses 

instrumentos de vinculação das decisões passarem a criar direito e 

consequentemente, ferirem princípios constitucionais basilares. Assim, 

para Lênio Luiz Streck e Georges Abboud (2016) existe um risco enorme 

do estabelecimento de um Poder Judiciário mais forte do que ele já é.   

Isso porque existe um risco enorme de ser criada a figura dos 

“juízes legisladores”, uma função totalmente atípica desse tipo de poder da 

federação. Como se sabe, a função do Poder Judiciário não de é criar leis. 

É de cumpri-las, aplicá-las, é de garantir direitos, resolver conflitos, ele não 

elabora leis que regulam o Estado, a conduta das pessoas físicas e jurídicas. 

Esse papel é do Poder Legislativo.  

Certamente, com a instauração efetiva dos precedentes deveremos 

buscar novas alternativas para lidar com a questão, mas até que ponto 

deixará que haja essa inversão e os tribunais superiores invadam e 

controlem nossas vidas? E pior, até que ponto aceitará a instauração de um 
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microssistema que se excede e que entra em conflito jurídico com as 

normas constitucionais em nome de um suposto instrumento de efetivação 

da segurança jurídica?  

Vejamos, no próximo tópico, o que é inconstitucionalidade, de que 

maneira direito processual civil e direito constitucional se relacionam no 

CPC vigente e quais os princípios constitucionais afrontados pelo Novo 

Código.  

 

3 ENTENDENDO O QUE É INCONSTITUCIONALIDADE E OS 

DESDOBRAMENTOS DE UM PROCESSO CIVIL 

CONSTITUCIONALIZADO 

 

Neste tópico passaremos à análise relativamente simples do 

conceito de inconstitucionalidade e explicaremos como o Novo CPC não se 

encontra em sintonia com a Constituição Federal de 1988, pelo menos ao 

se tratar do tema de precedentes.  

Para este momento serve de grande auxílio à definição simples da 

palavra inconstitucionalidade. “In” é prefixo de negação, ausência e que 

tem a finalidade de opor ao significado original de qualquer palavra. 

Constitucional é tudo aquilo relativo à Constituição. Portanto, 

inconstitucionalidade é o contrário de constitucional e possui o mesmo 

significado de anticonstitucional, daquilo que vai de encontro a 

Constituição vigente de um país. 

Explicitado de forma simples o significado da supramencionada 

palavra, trataremos da correspondência entre CF/88 e CPC/15.  

De forma sucinta, em razão da efetivação de novos direitos e das 

transformações estatais, especialmente a transformação do Estado em 

Estado Democrático de Direito, cada vez mais se percebe a influência do 

direito público, mais especificamente, o constitucional, sobre o direito 

privado em que aqui trataremos sobre o ramo do processo civil. Isso 

porque essa divisão entre público e privado cada dia mais vem convergindo 
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e restando cada vez mais clara a aplicação direta e indireta dos preceitos 

fundamentais nas relações privadas. 

A Lei 13.015/15 inovou em vários aspectos da prática profissional e 

foi a responsável por muitas mudanças na forma que enxergamos e 

atuamos com o processo civil na atualidade. Uma dessas inovações foi a 

apresentação das normas fundamentais do processo civil embasada (e 

quase que literal) na CF/88 em obediência e reprodução aos princípios 

constitucionais, algo que no Código de Processo Civil de 1973, não era 

consagrado.  

Corroborando com o que foi dito acima, desde o primeiro semestre 

de 2016 o Brasil passou a contar com o Novo Código de Processo Civil. 

Em seu primeiro artigo, fica expressamente disposto sobre a tal 

constitucionalização, onde aduz que "O processo civil será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 

observando-se as disposições deste Código". 

Mas muito mais que isso, esta lei, ao trazer tais preceitos, 

demonstra que a prática processualista brasileira busca efetivar o 

cumprimento da Constituição Federal e entrelaça seus temas aos temas 

considerados relevantes constitucionalmente. Logo, a inserção dos artigos 

1 a 12 ao CPC vigente demonstra que o Processo Civil deixa de ser visto 

como um ramo isolado do direito privado e passa a conversar com os 

outros ramos do Direito, especialmente o Direito Constitucional, por ser a 

base de um Estado efetivamente Democrático de Direito.   

Nesse sentido, essa nova roupagem de positivação das normas 

constitucionais logo no Livro I, Capítulo I merece destaque e elogio, pois 

comprova que a interligação entre ramos do direito não é meramente 

teórica, mas também de cunho prático, devendo ser observado por todo e 

qualquer aplicador do Direito.  

A lei apresenta garantias constitucionais essenciais e intrínsecas aos 

processos judiciais, todas elas com a finalidade de se buscar um 
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procedimento judicial eficaz e competente, sendo algumas delas o reflexo 

positivo (para os constitucionalistas) de uma sociedade que garante os 

direitos e deveres dos cidadãos.  

Mas, ao mesmo tempo em que o CPC inova ao trazer em seu 

conteúdo tais princípios, ele mesmo os descumpre ao instaurar um sistema 

de provimentos vinculantes tal qual previsto pelo Livro III, Título I, 

Capítulo I, que trata da ordem dos processos e dos processos de 

competência originária dos tribunais. Indispensável, portanto, compreender 

esse movimento de modificação legal, jurisprudencial e procedimental, 

sobretudo, questionando o quão perigoso pode ser o implemento definitivo 

desse modelo.  

 

3.1 DOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS 

VIOLADOS PELO SISTEMA DE PROVIMENTOS JUDICIAIS 

VINCULANTES  

 

Artigo 1º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 

 

O artigo 1º da nova lei traz que o processo civil será observado 

conforme os valores e normas fundamentais estabelecidas pela 

Constituição Federal de 1988 vejamos: 

 

Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e 

interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do 

Brasil, observando-se as disposições deste Código. 

 

Esta disposição, ainda que óbvia, reforça ao que foi tratada acima, a 

ideia de que os ramos do direito privado, mais especificamente o direito 

processual civil, se interligam com o ramo do direito constitucional.  

Da análise feita sobre essa preposição, a seguir serão apresentados 

os mais importantes princípios constitucionais e agora, processuais, que se 

relacionam com o sistema de precedentes.  
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Artigo 4º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 

 

Veja-se, aqui, que o artigo 4º trata do tema da efetividade do 

processo, também trazido pela CF/88 em seu artigo 5º, inciso LXXVIII: 

 

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.  

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: 

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. 

 

Tal princípio é aquele que fundamenta o pensamento e a 

argumentação de todos aqueles que são favoráveis a instauração do sistema 

de precedentes no Brasil uma vez que se relaciona ao argumento da 

razoável duração do processo e com a questão da segurança jurídica, sua 

necessidade e compromisso.   

Além disso, também se relaciona com a entrega de uma prestação 

jurisdicional que concilie caso concreto, justiça e duração razoável do 

processo, o que supostamente só ocorreria com o uso dos precedentes na 

prática forense, uma vez que a morosidade é um problema real na realidade 

brasileira.  

Ocorre que, como bem preceitua Luiz Gustavo Levate (2018) em 

sua obra, a promessa que os precedentes irão acelerar julgamentos e 

desafogar os julgadores é falaciosa vez que é plenamente possível que 

Poder Judiciário trate dos processos com celeridade, duração razoável, 

zelando pela observância do modelo constitucional e suas garantias.  

Novamente estamos acreditando que essa maior importância à 

jurisprudência trará rapidez na resolução dos processos, mas o que estamos 

fazendo, na verdade, é apenas a migração da responsabilidade de quem 

solucionará nossos problemas judiciais.  
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Artigo 5º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 

 

O artigo 5º do CPC caracteriza-se como princípio da boa-fé 

processual. Não é exatamente um princípio novo, uma vez que já trazido 

pelo artigo 14, III e 17 do CPC/73 e também pelo artigo 5º, §2º da CF/88, a 

boa-fé (ou lealdade processual) é uma obrigação que deve(ria) ser adotada 

por todos os sujeitos processuais envolvidos na lide: autor(es), réu(s) e 

juiz: 

Art. 5º - Aquele que de qualquer forma participa do processo 

deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

 

Há, dentro desse conceito, duas subdivisões, sendo elas, a boa-fé 

subjetiva, que é aquela relacionada ao sujeito agir de forma lícita e a 

objetiva, que diz respeito ao comportamento ético, de conduta, sendo este o 

princípio propriamente dito.  

Lembrando que os juízes também devem cumprir a lei e mais ainda 

devem cumprir o seu papel como profissionais, agindo não só de acordo 

com ela, mas também com os preceitos constitucionais, age de forma ética 

aquele que invoca o precedente X apenas e tão somente com a finalidade 

de pôr fim a um litígio? A meu ver, não. Em um caso como esse, onde fica 

a garantia de uma sentença clara, precisa, sem ambiguidades, incertezas e 

adequada ao caso concreto?  

Esse é um dever e valor muito caro ao nosso ordenamento jurídico 

e acredito que com a instauração dos precedentes, passará a ser mitigado 

pois a forma de agir de forma correta e justa, sem prejudicar qualquer das 

partes integrantes da relação jurídico-processual será substituída pela 

necessidade de fechamento argumentativo e pela suposta efetividade em 

proferir decisões.  

 

Artigo 6º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 
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Já o artigo 6º traz à baila o princípio da cooperação ou da 

colaboração entre toda e qualquer parte envolvida no litígio, já balizado na 

CF no art. 3º, I - qual fixou a solidariedade como objetivo fundamental da 

república brasileira.  

Instituindo com base no princípio anterior, da lealdade processual, 

que foi criado com a finalidade de fazer com que autor, réu e juiz 

concorram em entre si mesmos e com o próprio processo judicial, fazendo 

com que este funcione de forma adequada. Muitos confundem esse item, 

uma vez que não necessariamente está ligado a ir contra seus próprios 

objetivos nos autos em detrimento de outrem, mas na verdade o que ele 

significa é o incentivo a uma atuação ativista e conjunta de todas as partes 

da lide para que se obtenha um mesmo fim, qual seja, uma decisão justa.   

 Tem-se aqui uma modalidade de princípio que, na essência, tem 

finalidade social, no sentido de diálogo entre as partes, mas, à luz do 

sistema de precedentes que pretende se instaurar no Brasil, o 

posicionamento judicial no processo não pode ocorrer ao livre arbítrio do 

magistrado, ou seja, o magistrado não pode nem deve tratar certos 

assuntos, inclusive quando trazendo à baila provimentos judiciais 

vinculantes apenas com a finalidade de reduzir o número de processos de 

sua vara, motivo pelo qual sua atuação-participação ativa deve ser restrita 

para que não haja lesão seu dever intrínseco ao cargo de imparcialidade.  

 

Artigo 7º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 

 

Um dos artigos mais falados desde a idealização de uma teoria 

neoinstitucionalista do processo, é o que trata do princípio do contraditório, 

de observação fundamental no processo judicial moderno.  

 Descrito na Constituição Federal em seu artigo 5º, LV, esse item é 

o prisma da igualdade entre as partes litigantes, pois confere-lhes igual 

tratamento e garante a "democracia" do processo, sempre junto da 

famigerada ampla defesa (que se subdivide em defesa técnica e autodefesa) 
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e definida como aspecto substancial do contraditório. É o direito daquele 

que litiga em se utilizar de todos os meios de direito para se defender na 

lide. 

No ano de 2016, concomitante a inclusão dos princípios no corpo 

do texto do CPC, entrou em cena outra medida de impacto que tentaria 

flexibilizar brutalmente o Direito como conhecemos: o sistema de 

proposições jurídicas vinculantes, que ganharia destaque nos anos 

seguintes e em razão das polêmicas oriundas de suas disposições.  

 O sistema de precedentes, como chamado popularmente e 

exaustivamente tratado nesse texto, da forma que foi instaurado pela nossa 

lei, regula o tipo de argumentação utilizada pelo juiz para que haja uma 

prestação jurisdicional, qual seja o fim da lide instaurada entre as partes 

por meio de decisão.  

Ou seja, o que se tenta instituir e legalizar com a ampla utilização 

dos precedentes é o fim do litígio, do processo, por meio de preposições 

formuladas pelo Tribunal, seja ele superior ou não, de forma mecânica e 

com a única finalidade de “acelerar e desafogar o Poder Judiciário que se 

encontram atualmente sobrecarregado de trabalho”, o que afetaria 

drasticamente a relação direta e clássica de entre as partes processuais, 

enfraquecendo o Direito Processual Civil e, consequentemente, os 

princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa.  

 

Artigo 8º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 

 

Ligado aos preceitos da razoável duração do processo, o artigo 

acima traz para o âmbito do direito privado a discussão da garantia 

constitucional da eficiência, também prevista no artigo 37, caput, que traz 

os deveres da Administração Pública, quais sejam, a obediência aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 
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Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. 

 

Não somente para a Administração Pública, mas também 

reconhecidamente importante para o processo civil, tal princípio permeia a 

atuação do juiz da causa e demonstra o dever gerencial da pessoa do 

julgador, uma vez que cabe a ele administrar os autos, observar e tomar 

atitude quanto a eficiência.   

Vale ressaltar que efetividade e eficiência são conceitos distintos. 

Enquanto o primeiro é a faculdade daquilo que é efetivo, ou seja, consiste 

em fazer o que tem que ser feito, atingindo objetivos, os segundos, 

previstos pelo CPC, está diretamente ligado à racionalidade e 

produtividade. 

Tais conceitos ganham repercussões jurídicas mais fortes no ano de 

2015, momento em que a tramitação do CPC ganhou novos rumos. Assim, 

visando trazer tais considerações para o âmbito do Direito, a efetividade se 

revela no fato da norma jurídica se impor perante a qual quer que seja 

enquanto a eficiência passa a ser vista como norma de conduta, apresentar 

resultados com qualidade no tempo razoável.  

Mais uma vez esbarramos no desdobramento da duração razoável 

do processo e agora também na questão da economia processual. Como já 

dito em momento anterior, podemos acreditar que tais provimentos podem 

até trazer um alcance eficácia maior, todavia, não podemos suavizar e 

desconsiderar garantias constitucionais fundamentais ao processo, 

diferentemente do que pregam os precedentes à brasileira.  

 

Artigo 9º e 10 do CPC/15 (Lei 13.015/15) 
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Os artigos 9º, caput, e 10 do novo ordenamento processual 

caracterizam princípios consagrados e que se relacionam a outros itens 

trazidos pela parte principiológica do Livro I, Título Único, Capitulo I.  

 

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. 

Art. 10.  O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

 

 O princípio da colaboração insculpido no artigo 6º se mostra como 

complementação do previsto no caput do artigo 9º. E o artigo 9º se liga 

fortemente ao artigo 10º, que trata do princípio da vedação às decisões-

surpresa, mais conhecido como princípio da não surpresa. 

Ambos os artigos estão em consonância com as garantias 

constitucionais legais do devido processo legal (art. 5º, caput e inciso LIV) 

e do contraditório (art. 5º, LV) ao impedir que o juiz da causa decida sobre 

qualquer questão trazida pela(s) parte(s) sem que seja oportunizada a 

chance da parte contrária se manifestar sobre o assunto.  

Mostra-se extremamente necessário destacar aqui que a 

comunicação entre as partes envolvidas no litígio e o juiz nunca pode 

cessar, pelo menos até que o processo finalize, uma vez que essa é a forma 

de funcionamento de um processo judicial. A comunicação, o debate, a 

cooperação devem ser condutas intrínsecas à atuação jurisdicional, sempre 

respeitando a ordem procedimental, qual seja, propositura, citação, 

audiência de conciliação, defesa, impugnação, produção de provas, 

audiência de instrução e julgamento, sentença e o cumprimento de 

sentença.   

Essa “disputa” acompanhada, intermediada e decidida pelo juiz 

deve ser utilizada como substrato da fundamentação de suas decisões, não 

podendo o juiz decidir a seu bel prazer sobre o conflito trazido pelas partes, 

mas sim fundamentado apenas e tão somente no conteúdo trazido pelas 

partes nos autos em suas petições.  
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O que ocorrerá com a instauração dos provimentos vinculantes será 

o proferimento de decisões com base em fundamentos não suscitados pelas 

partes da lide. Isto porque será o caso decidido com base nas questões 

fáticas e normativas trazidas pelas partes integrantes da lide do(s) caso(s) 

julgado(s) que geraram o precedente e que será utilizado para decidir o 

caso em discussão.  

Portanto, esta é uma das flexibilizações constitucionais que 

ocorrerão com a instauração do sistema dos artigos 926 e seguintes mais 

temerosas do Direito Processual Civil contemporâneo, em razão da 

amplitude de seus efeitos negativos na relação jurisdicional. 

 

Artigo 11º do CPC/15 (Lei 13.015/15) 

 

A Lei 13.105 de 2015 dispõe em seu artigo 11 sobre princípios 

indispensáveis para a fiscalização da atividade judiciária, qual sejam a 

motivação e a publicidade das decisões judiciais. Esse artigo apresenta 

compatibilidade com o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, ao dispor 

que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e 

todas as suas decisões serão fundamentadas, em transcrição literal da CF ao 

CPC. 

A motivação das decisões está relacionada de modo direto com 

outras garantias constitucionais, como o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, do devido processo legal, da publicidade e pode ser definida 

pelos artigos 489 do CPC/15 e anteriormente, na vigência do CPC de 1973, 

pelos artigos 165 e 458.  

Motivação ou fundamentação é o dever do magistrado para com as 

partes, em suas decisões, de dar as razões fáticas e jurídicas que o 

convenceram a proferir tal decisão daquela forma.  

Já a publicidade dos atos processuais como garantia fundamental de 

justiça, também previsto pelo artigo 37 da CF como princípio norteador da 

Administração Pública, visa a transparência dos atos processuais realizados 
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pelo juiz, podendo se dar pela publicação destes no Diário de Justiça 

Eletrônico ou na rede mundial de computadores.   

Apenas se limita a publicidade, nos termos do que aduz a 

Constituição, quando a lei definir e, por meio da ponderação de princípios, 

em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação.   

Essas garantias expressas, efetivamente ligadas ao trabalho do juiz 

da causa ou do tribunal e que tem o dever de dar publicidade e justificar 

suas decisões de forma clara, caso descumpridas podem trazer efeitos 

prejudiciais no âmbito do processo civil coincidentemente foram tratadas 

pelo artigo 927, §§1º e 5º.  

Merece destaque o fato de que os parágrafos trazidos pelo artigo 

927 e acima mencionados apenas citam o princípio da não surpresa, da 

fundamentação e da publicidade, mas como bem preceitua Dierle Nunes e 

André Frederico de Sena Horta (2016) em sua obra “Os precedentes 

judiciais e sua publicidade pós CPC-15”, essas garantias deveriam ter sido 

melhor tratadas na lei processual tendo em vista que elas se inter-

relacionam.  

Isto porque, quando não se divulgam bem os precedentes 

como no sistema atual, de modo a facilitar o acesso de seu 

teor a todos os profissionais, corre-se o risco, como alude 

Duxbury no sistema anglo-americano, de os precedentes 

serem utilizados como verdadeiros “precedentes surpresa”, 

provenientes de situações em que o julgador “saca” do banco 

de dados um julgado para dar fundamento à sua decisão que 

não foi devidamente publicizado à comunidade jurídica”. 

(...) 

Essa questão ganha maior relevância no atual sistema (pós-

CPC-2015), pois, a ausência de acesso adequado ao teor dos 

precedentes poderia, por exemplo, levar o advogado a não se 

atentar ou não levar a sério importantes pronunciamentos 

judiciais carentes de divulgação adequada (notadamente, os 

prescritos pelo art. 927), prejudicado a formulação prévia de 

argumentos de distinção ou de superação. (NUNES e 

HORTA, 2016, p. 540-541). 
 

Além disso, os autores discutem também que a divulgação dos 

precedentes criados não deve se manter apenas no contexto jurisdicional e 

processual, pois tais normas regularão também a vida dos jurisdicionados e 
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que em nada tem ligação com o meio jurídico, pois não são advogados, 

servidores, juízes, desembargadores, defensores públicos, procuradores e 

nem mesmo estudantes de Direito, mas ainda assim tem sua vida 

influenciada pelas decisões judiciais.  

Caso contrário, em não havendo amplo conhecimento sobre o 

assunto e sobre a visão dos tribunais criadores de precedentes, 

continuaremos e continuarão aqueles que não são do meio jurídico, à mercê 

do super Poder Judiciário, sendo aplicados e utilizados como 

argumentação-surpresa.  

 

Artigo 60, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal 

 

Por último, mas não menos importante, o artigo 60, §4º, III 

classificado como cláusula pétrea pelo ordenamento vigente, trata do 

princípio da separação dos poderes. 

 

Art. 60. (...) 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: 

III - a separação dos Poderes; 

 

Importante apontar que o item supramencionado é preceito 

constitucional e não processual e que no artigo 2º da CRFB/88 são 

descritos os poderes da União, como independentes e harmônicos entre si: 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada um dos poderes estatais tem 

funções distintas a serem cumpridas, sendo elas classificadas 

doutrinariamente como típicas ou atípicas. 

Tal previsão, num primeiro momento, apresenta-se como alheia à 

discussão do tema proposto, mas como se perceberá, o sistema de 

precedentes cria nova função atípica e atribui ao Poder Judiciário e abranda 

(quase que extinguindo) função típica do Poder Legislativo, o que fere 

cláusula pétrea da Constituição. 

O Poder Judiciário tem função típica de julgar e dirimir conflitos 

quando provocado e também a função de aplicar leis, tanto no âmbito da 
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União quanto dos Estados. Tem natureza legislativa e executiva 

atipicamente, pois é competente para criar exclusivamente o regimento 

interno dos seus tribunais e para conceder férias e licenças aos seus 

integrantes, conforme art. 96, I, “a” e “f” da CF, respectivamente. 

Cabe ao Poder Legislativo fiscalizar, em especial, o Executivo, mas 

também cumpre a função de dispor sobre a organização de seus membros 

de forma geral, função típica executiva, e julgar, no caso do Senado 

Federal, o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, 

conforme art. 52, I, CRFB/88.  

Além disso, esse poder do Estado tem a atribuição da função 

legislativa, ou seja, ainda mais importante que a fiscalização, seu papel é 

elaborar leis que regulem o Estado e a conduta dos cidadãos e das pessoas 

físicas e jurídicas.  

Hoje, como previsto nos arts. 926 e seguintes do CPC, na angústia 

de implantar o sistema de provimentos legalmente vinculantes, 

aumentamos o poder do Judiciário brasileiro, especialmente dos 

desembargadores e ministros, permitindo que criem legislação mesmo sem 

nenhuma legitimidade ou previsão legal para isso e priorizamos os 

precedentes criados sem participação popular em detrimento da lei, que ao 

contrário, cumpre com a Constituição Federal tanto de forma material 

quanto formal.  

É importante frisar que o prestigio das leis infraconstitucionais e de 

seus intérpretes não deve extinguir o papel do parlamentar, da política 

representativa, do voto, da democracia e principalmente dos preceitos da a 

CF. O papel desempenhado pelos tribunais como aplicadores das leis (e 

não como criadores) não tem e não deve ter como finalidade primordial a 

eliminação do Congresso, pois este é e continua sendo, essencial para a 

preservação da democracia, da representatividade e das eleições. Parece 

que o que acontece com a criação dos precedentes é uma tentativa de 

superação dessa finalidade. 
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Esse entendimento de menosprezo ao Poder Legislativo não deve se 

solidificar em nosso país, não podemos instaurar uma Juristocracia, uma 

supervalorização do Judiciário em detrimento dos outros poderes. Estes 

devem conviver de forma harmônica e equilibrada, ou como preceitua a 

Constituição, de forma harmônica e independente entre si.   

É evidente que o Estado, por meio de sua legislação, deveria 

estabelecer, corroborar ou pregar uma redução da intromissão do Poder 

Judiciário nas funções dos outros poderes, já que existe uma maior 

evidência daquele poder atualmente e não o contrário. Dessa forma, não 

faz sentido que a lei processual específica ou artigo, parágrafo ou inciso 

sobre o tema justifique uma postura que fere artigos constitucionais, uma 

vez que o instrumentalista tem o papel de extrair o máximo das 

potencialidades do texto constitucional, sem, contudo, invadir o campo da 

criação livre do Direito.  

É fato que esse ativismo judicial tem motivo, qual seja, a crise de 

representatividade na esfera do Poder Legislativo e dos seus representantes 

e que há uma face positiva nesse fenômeno jurídico, ocorre que a função de 

criar leis que regem a vida da população como um todo continua sendo 

dever dos parlamentares eleitos e não de alguns poucos juízes, ao menos 

para aqueles que seguem as leis. 

 

4 UMA REFLEXÃO EM SEDE DE CONCLUSÃO: AFINAL, 

PORQUE O SISTEMA DE PRECEDENTES É 

INCONSTITUCIONAL? 

 

 A partir desse estudo, é possível refletir que de fato tem-se no 

mundo capitalista globalizado uma produção de leis nacional cada vez mais 

próxima uma das outras, o que tem obrigado os interpretes da lei, como 

instrumentos do Poder Judiciário, a adaptar-se a estes novos sistemas e 

desdobramentos e o Direito do Processual igualmente necessita adotar 

postura semelhante.  
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E é assim, com o implemento do discurso dos precedentes trazido 

pela Lei 13.015/15 que modifica e flexibiliza a atuação de um poder estatal 

em nome de uma maior efetividade, que ganha força um movimento ainda 

mais pernicioso, de um verdadeiro retrocesso ao Direito Jurisprudencial, 

com a valorização de preceitos vinculantes em detrimento das leis e 

despreza as garantias constitucionais trazidas pelo próprio texto processual 

e todo o trâmite na elaboração de normas jurídicas pelos representantes da 

população.  

 No entanto, transformar a legislação processualista cível em prol da 

quantidade de trabalho sem levar em consideração as garantias 

constitucionais como prevê o sistema de precedentes à brasileira não 

parece ser o melhor caminho, pois aponta para um futuro perigoso e pior, 

inconstitucional.  

Nesse sentido, é interessante perceber que o próprio Direito 

Processual Civil brasileiro vem experimentado um momento de 

repersonalização dos seus institutos, buscando cada vez sua interligação 

com o direito público, mais especificamente o Direito Constitucional e 

também vem reconhecendo os indivíduos e as relações sociais que o rege.  

Assim, o que se questiona é que se o próprio Direito Processual 

Civil tem buscado um reconhecimento dos sujeitos de maneira a otimizar a 

vida em sociedade trazendo para seu texto nos artigos 1 a 12 garantias 

constitucionais, não há como se cogitar um Direito Jurisprudencial que não 

coadune com os ditames democráticos preceituados pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que busca ao longo de todo o seu 

texto a valorização dos seus princípios, de maneira a garantir dignidade aos 

cidadãos brasileiros que necessitem demandar do Poder Judiciário a 

solução de seus conflitos. 

 O que se conclui é há sim a necessidade de criação de uma solução 

para o excesso de demandas, a indeterminação do direito e a falta de 

previsibilidade a respeito do conteúdo das decisões uma vez que o papel 
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das leis também é a efetivação desta como um instrumento de 

transformação social, pautado na justiça e vida digna de seus destinatários.  

Para que isso ocorra, ao contrário de práticas flexibilizadoras como 

as abordadas neste estudo, é imperativo o fortalecimento da ciência jurídica 

para que enfrente essas ameaças, não conferindo mais poder às teses 

jurídicas construídas pelo Judiciário em detrimento da lei e da 

Constituição. 

 A secularização do Poder Legislativo nos meandros da 

gênese/interpretação/aplicação da lei propriamente dita, decorrente de um 

devido processo legislativo, cedeu seu espaço ao apriorismo interpretativo 

judiciário tratado nesse texto como preceitos morais ou legais como 

produto de decisões tomadas por órgãos políticos ou legais de forma 

discricionário. 

A patologia em questão se torna mais desrespeitosa à essência 

teleológica da Constituição de 1988 na medida em que o aludido sistema 

híbrido (sic) e amorfo instrumentaliza-se pela atividade modelo dos 

operadores das decisões judiciais superiores, ou seja, o caso concreto 

utilizará uma decisão “modelo” oriunda do julgamento de um “precedente 

modelo” os quais seguirão em marcha rumo ao julgamento final do caso, 

norteados pelo tempo e compasso de outras decisões análogas oriundas dos 

chamados “precedentes”.  

Sob pena do desaparecimento de sua razão de ser e com isso o seu 

próprio desaparecimento, o Processo Civil agora dissemina decisionismo 

discricionário travestido de sistema promovendo-se, de forma imperiosa, 

entre atalhos processuais do direito e dos interesses daqueles que tentam 

clamar pela Justiça.  
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CAPÍTULO XVIII 

________________________________________________________________________ 

VÍNCULO CONTRATUAL E A 
ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE 

TERCEIRO 
 

 

Stephanie Aparecida Gouvea de Jesus 257 

 

 

 

RESUMO As relações contratuais operam na sociedade há anos, e são 

integrantes basilares para a possibilidade da vida civil. Para que a 

celebração de contratos no cotidiano das pessoas tenha eficácia, é 

necessária a proteção legal para garantir que as obrigações civis sejam 

cumpridas, tendo em vista o bem comum e os fins sociais. Considerando 

que os efeitos dos contratos recaem sobre as partes contratantes, quando 

estes extrapolam os limites subjetivos e atinge pessoa alheia à convenção 

contratual, tem-se, então o instituto da estipulação em favor de terceiro, 

que suscita divergências quanto à sua natureza, ou seja, porta-se como 

espécie de contrato ou uma cláusula de exceção.  

PALAVRAS-CHAVE: Relação Contratual. Estipulação em Favor de 

Terceiro. Obrigações. Princípio da Relatividade dos Efeitos Contratuais.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é movido por interesses. Partindo dessa premissa, 

tem-se que a convivência social demanda a necessidade de 

 
257 Advogada. Servidora Pública do Estado de Minas Gerais. Graduada em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Graduada em Geografia 

pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: 

stephaniegouvea18@gmail.com 
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correspondência entre direitos e obrigações, a fim de disciplinar os 

interesses e tornar a coexistência possível e pacífica. 

Nesse contexto, originou-se a implantação de uma ordem que 

contemple direitos e obrigações, ou seja, uma norma codificada para 

estabelecer uma relação jurídica e tratar as obrigações como vínculo de 

direitos que liga uma pessoa a outra, ou uma relação de caráter patrimonial, 

que permite exigir de alguém uma prestação. 

Assim, para que a harmonia entre direitos e obrigações produza 

todos os efeitos jurídicos, deve-se atentar às fontes de obrigações – a lei, os 

contratos e as declarações unilaterais de vontade.  

No que tange aos contratos, instrumento que permite a composição 

de direitos e obrigações entre pessoas determinadas ou determináveis, com 

o fim de constituir, modificar ou solver algum vínculo jurídico, encontra-se 

disciplinado no Livro I, que compreende o direito das obrigações da Parte 

Especial do Código Civil de 2002, introduzido pela Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, abrangendo os Títulos V e VI.  

Ocorre que, a priori, à luz do Princípio da Relatividade, os efeitos 

dos contratos recaem sobre o aspecto subjetivo, ou seja, se restringem 

àqueles que o celebram, não podendo as partes prever sua extensão a 

terceiros. Porém, a norma trouxe a possibilidade em que um contrato 

formado por duas pessoas se sujeita a entregar uma vantagem ou proveito a 

uma terceira pessoa, a qual é completamente alheia à relação contratual, 

dela não participando ou concordando na convenção, o que trás à discussão 

o aspecto objetivo.   

Logo, tem-se o instituto da estipulação ante terceiro, que aflora 

questionamentos e controvérsias doutrinárias quanto a sua natureza 

jurídica, isto é, não há um entendimento pacificado se a estipulação é 

considerada uma cláusula de exceção ou um contrato em espécie. 

Portanto, este artigo objetiva analisar sob a ótica dos 

questionamentos e das controvérsias doutrinárias a natureza jurídica da 

estipulação em favor de terceiro, conhecida como “Pactum in Favorem 
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Tertii”, a qual estabelece que uma pessoa qualificada como estipulante, 

convenciona com outra denominada promitente, uma determinada 

vantagem econômica a favor de um terceiro, sendo este o beneficiário da 

relação contratual, originando, assim, um contrato “sui generis”.  

 

2 OS CONTRATOS SOBRE A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

As relações contratuais estão presentes na sociedade há muitos 

anos, pois a celebração de contratos no cotidiano das pessoas opera a 

manutenção do convívio social. Frente a isso, é necessária a proteção legal 

das relações contratuais para garantir que as obrigações civis sejam 

cumpridas, tendo em vista o bem comum e os fins sociais. No ordenamento 

jurídico brasileiro, as relações contratuais encontram proteção nos termos 

dos Títulos V e VI do Código Civil de 2002 (CC/02), nos quais são 

abordados os contratos e suas espécies, respectivamente.  

O contrato nasce de um ato jurídico lícito com repercussão pessoal 

e sócio-econômica, que cria, modifica ou extingue relações convencionais 

dinâmicas de caráter patrimonial entre duas ou mais pessoas (naturais ou 

jurídicas), que, em regime de cooperação, visam atender necessidades 

individuais ou coletivas em busca da satisfação pessoal e promoção da 

dignidade da pessoa humana (FIUZA, 2006, p. 388).  

Nesse contexto, os contratos exercem a função econômica, 

pedagógica e social que instrumentalizam a dinâmica para o convívio em 

sociedade.  

Como função econômica, os contratos auxiliam na circulação de 

riquezas, distribuição de renda e geração de empregos. A função 

pedagógica se faz pela promoção da civilização, pois quando cláusulas 

contratuais são estabelecidas, as partes se comprometem em cumprir com 

suas obrigações, configurando a noção de respeito recíproco entre elas. Por 

fim, a função social é a junção das duas funções anteriores, que ao serem 

exercidas promovem o bem-estar e a dignidade humana, como também é 
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abordado no art. 421 CC/2002, tratando que as relações contratuais são 

frutos da liberdade exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato, a qual é voltada para a dignidade da pessoa humana.  

Para que o contrato exista, seja válido e produza os seus efeitos, são 

estabelecidos os requisitos subjetivos que versam sobre as partes258, e os 

requisitos objetivos, os quais são em relação ao objeto da celebração 

contratual. No que tange aos primeiros, tem-se a capacidade, o 

consentimento e o pluralismo de partes. Já os segundos, abordam sobre a 

possibilidade material e/ou jurídica do objeto, a determinação e a 

economicidade. A falta de observação a esses requisitos constitui causa de 

nulidade contratual.  

Referente aos requisitos subjetivos, a capacidade - em linhas gerais 

- é aquela cujas partes gozam de sãs faculdades mentais, são maiores de 18 

(dezoito) anos ou emancipadas. O consentimento está na liberdade de 

contratar, pois o contrato não pode ser celebrado por imposição de vontade 

de uma parte à outra. O pluralismo de partes, como o próprio nome diz, é a 

necessidade de se ter ao menos duas pessoas físicas ou jurídicas para 

estabelecerem a relação contratual.  

Quanto aos requisitos objetivos, a possibilidade material e/ou 

jurídica do objeto se faz na sua materialidade física e que ele não seja 

defeso pela Lei. A determinação é entendida pela possibilidade do objeto 

ser determinável no momento da celebração ou da execução do contrato. E 

por último, tem-se a economicidade, na qual o objeto deve ter valor 

econômico, ou seja, de caráter patrimonial. Ainda, a realização das relações 

contratuais está sujeita à formalidade, seja escrita, verbal, por meio de 

mímicas ou tacitamente.  

Diante a caracterização da relação contratual, que perpassou pelo 

sujeito, objeto e as funções do contrato, é que a estipulação em favor de 

terceiro será apresentada a seguir.  

 
258 Tendo em vista o princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual os efeitos da 

relação contratual somente se produzem entre as partes contratantes.  
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3 A ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO 

 

Como foi dito anteriormente, o contrato é celebrado de modo 

consensual entre as partes que o desejam considerando o princípio da 

relatividade. Porém, quando o contrato produz efeitos benéficos para além 

das partes contratantes e atinge outra pessoa - natural ou jurídica - que não 

participou diretamente do negócio jurídico celebrado, tem-se então a 

estipulação em favor de terceiro nas relações contratuais, como dispõem 

dos arts. 436 a 440 do CC/2002. 

É importante destacar o papel das obrigações para compreender a 

estipulação em favor de terceiro, de acordo com CRUVINEL e MOREIRA 

DO VALLE, (2012, p. 3): 

As “obrigações” propriamente ditas possuem natureza 

jurídica distinta, vale dizer, umas nascem da liberdade 

conferida ao cidadão para criar sua própria lei (desde que, 

obviamente, não haja vedação legal, conforme estatui o 

princípio da legalidade previsto na Constituição Federal), ou 

de exercer seu arbítrio (ainda que este produza consequências 

coercitivas, conforme ocorre quando se pratica ato ilícito), e 

outras decorrem da imposição do Estado pela necessidade de 

se manter a paz social, a segurança jurídica e, principalmente, 

a prevalência, na maioria dos casos, da supremacia do 

interesse comum, social, coletivo, sobre o interesse 

individual.  

 

Assim, considerando a autonomia da vontade, a estipulação em 

favor de terceiro decorre das obrigações que guardam equivalência à 

vontade humana.  

Para se adentrar ao conhecimento da estipulação, é imprescindível 

destacar sobre a figura do terceiro. Desse modo, nas palavras de Rizzardo 

(2013, p. 135),  

[...] aos terceiros não se impõe o cumprimento das obrigações 

inseridas nas cláusulas, que se limitam aos que o assinaram; 

mas exige-se o respeito à relação estabelecida no contrato, por 

força da lei, que manda acatar as convenções celebradas pelas 

pessoas, tanto que ninguém pode ignorar os contratos de 

compra e venda, de locação, de depósito, e, assim, a 

generalidade de avenças, de modo a desconsiderar, v.g., a 



- 513 - |   Direito em Perspectivas 

 

propriedade decorrente da compra e venda, ou o uso de um 

imóvel em decorrência de uma locação. 

 

A estipulação em favor de terceiro se dá quando o estipulante 

convenciona contrato com o promitente, obrigando-o a certa vantagem ou 

proveito em benefício de uma terceira pessoa, a qual é completamente 

estranha ao vínculo contratual, pois não participou da convenção.  

Para a realização da estipulação em favor de terceiro, as relações 

contratuais devem ser compostas por três partícipes: 

 

a) Estipulante: capaz de alienar os próprios bens e que faz a 

estipulação em benefício de outrem, age em nome próprio e 

não se caracteriza como representante do beneficiário;  

b) Promitente: que se obriga perante o estipulante a cumprir a 

obrigação demandada ao terceiro;  

c) Terceiro ou beneficiário: destinatário do objeto da relação, a 

quem a obrigação será prestada. Em outras palavras, uma 

pessoa (estipulante) convenciona com outra (promitente) uma 

determinada vantagem econômica a favor de terceiro 

(beneficiário).  

 

A validade do contrato está condicionada à capacidade do 

estipulante e do promitente, sendo desobrigado dessa exigência o 

beneficiário, visto não ser tratado como parte do contrato e seu 

consentimento somente é requisito para a eficácia do negócio, e não para 

sua validade ou existência. Assim, a estipulação ao ser celebrada deve ser 

inequívoca, contudo não possui caráter absoluto, pois depende da validade 

da relação contratual entre o estipulante e o promitente, os quais podem 

revogá-la antes da aceitação do terceiro, e até mesmo substituir o 

beneficiário. Ou seja, a estipulação enquanto pacto acessório depende da 

validação do negócio jurídico principal.  
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Quanto a sua forma é consensual e livre, desobrigando a 

determinação do beneficiário no momento da celebração do contrato, basta 

que o mesmo seja determinável, podendo ser também o nascituro ou uma 

pessoa jurídica que ainda não foi constituída. Vale lembrar que, a 

gratuidade do beneficio é essencial não podendo ser imposta 

contraprestação ao terceiro, o qual tem a faculdade de aceitar ou recusar o 

benefício. Caso aceite o benefício, o terceiro pode exigir o cumprimento da 

obrigação respeitada às normas do contrato, pois se torna credor do 

promitente que deverá efetuar o pagamento, sob pena de execução forçada.  

Nesse sentido, deve-se frisar que a estipulação em favor de terceiro 

não está condicionada ao consentimento do beneficiário, tampouco o ajuste 

de vantagens em seu proveito. Todavia, ao terceiro é facultado recusar o 

benefício expressa ou tacitamente. Para corroborar com esse entendimento, 

Gomes citado por Rizzardo (2013, p. 138) aborda que,  

 

O direito que se lhe atribui não entra automaticamente em seu 

patrimônio. Se não o quer, o efeito do contrato não se realiza. 

Daí não se segue, porém, que a validade do contrato dependa 

de sua vontade. Mas, sem dúvida, a eficácia fica nessa 

dependência. Manifestada a anuência do beneficiário, o 

direito considera-se adquirido desde o momento em que o 

contrato se tornou perfeito e acabado. (GOMES apud 

RIZZARDO, 2013, p.138) 

 

Assim, quando o beneficiário aceita a estipulação, o contrato 

atingiu sua finalidade, sendo vedado ao estipulante e ao promitente realizar 

o distrato, bem como modificar o beneficiário ou as modalidades da 

obrigação.  

É importante considerar que se o terceiro não executar a demanda 

prometida, tanto o estipulante quanto o promitente respondem por perdas e 

danos. Porém, o promitente não se responsabiliza caso o terceiro se 

comprometer ao cumprimento da obrigação e não a realizar, imputando 

somente ao terceiro a responsabilidade, salvo cláusula contratual que 

estabelece responsabilidade conjunta do promitente e terceiro. Em se 

tratando do terceiro como cônjuge, o promitente é exonerado de 
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responsabilidade de indenizar, pois recai sobre os bens do casal, pela força 

do regime de casamento (CAMILO, 2006, p. 471).  

 Outro aspecto importante da estipulação refere-se à exigibilidade da 

prestação. Nos termos do art. 436 do CC/2002, “o que estipula em favor de 

terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação”, ou seja, a norma 

preceitua que o estipulante está habilitado a requerer a obrigação, uma vez 

que detém a legitimidade e o título para exigir o seu cumprimento.  Em 

outras palavras, a posição contratual do estipulante lhe confere um direito 

de crédito, e por isso tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação.  

 Ainda, quanto à exigência da obrigação, o beneficiário também é 

dotado de legitimidade para exigi-la, nos termos do parágrafo único do art. 

436 do CC/2002, in verbis: 

 

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a 

obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, 

sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o 

estipulante não o inovar nos termos do art. 438. 

 

Para elucidar tal condição, tem-se o um Recurso Especial impetrado 

no Superior Tribunal de Justiça, sobre os efeitos da estipulação em favor de 

terceiro, 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

AÇÃO REVISIONAL. VALIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. 

USUÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 

NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL 

COM A OPERADORA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE 

TERCEIRO. INTERESSE JURIDICAMENTE 

PROTEGIDO. DEMONSTRAÇÃO. DESTINATÁRIO 

FINAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

1. Discute-se a legitimidade ativa ad causam do usuário de 

plano de saúde coletivo para postular contra a operadora a 

revisão judicial de cláusulas contratuais.  

2. A legitimidade exigida para o exercício do direito de ação 

depende, em regra, da relação jurídica de direito material 

havida entre as partes; em outras palavras, a ação tem como 

condição a titularidade de um direito ou interesse 

juridicamente protegido.  

3. O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma 

empresa ou por pessoas jurídicas de caráter profissional, 

classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações 

profissionais, junto à operadora de planos de saúde para 
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oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas 

vinculadas às mencionadas entidades bem como a seus 

dependentes.  

4. No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado 

entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se 

como uma estipulação em favor de terceiro. Por seu turno, 

a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a 

um contrato por conta de terceiro. Já para os usuários, o 

estipulante é apenas um intermediário, um mandatário, não 

representando a operadora de plano de saúde.  

5. Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante 

(promissário) quanto o beneficiário podem exigir do 

promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da 

obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC). Assim, na 

fase de execução contratual, o terceiro (beneficiário) passa 

a ser também credor do promitente.  

6. Os princípios gerais do contrato amparam tanto o 

beneficiário quanto o estipulante, de modo que havendo no 

contrato cláusula abusiva ou ocorrendo fato que o onere 

excessivamente, não é vedado a nenhum dos envolvidos pedir 

a revisão da avença, mesmo porque as cláusulas contratuais 

devem obedecer a lei.  

7. O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa 

para ajuizar individualmente ação contra a operadora 

pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a 

exemplo do critério de reajuste das mensalidades, não sendo 

empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por 

estipulante.  

8. Recurso especial provido. (REsp nº 1.510.697/SP, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/06/2015 - 

grifou-se) 

 

Dando continuidade acerca do terceiro, é possível estipular a 

obrigação diante pessoa indeterminada, todavia, não há estipulação em 

favor de pessoa indeterminável.  

A pessoa indeterminada é aquela quando não conhecida no 

momento do contrato, mas torna-se certa posteriormente, a exemplo, tem-

se a pessoa segurada contra acidentes que envolvam terceiro, ou seja, 

pessoa futura e determinável. Lado outro, é indeterminável o terceiro que 

não tenha qualquer elemento indicativo, como exemplo tem-se a 

impossibilidade de estipular em favor de uma pessoa doente sem que haja 

qualquer qualificação para identificá-la, o que torna a obrigação impossível 

de ser cumprida e o contrato torna-se ineficaz.  

Esse é o entendimento nos termos do Recurso Especial 401.718/PR 

- Superior Tribunal de Justiça:  
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EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

DE SEGURO. AÇÃO AJUIZADA PELA VÍTIMA 

CONTRA A SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE 

TERCEIRO. DOUTRINA E PRECEDENTES. RECURSO 

PROVIDO.  

I – As relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro 

não se encerram entre as partes contratantes, podendo atingir 

terceiro beneficiário, como ocorre com os seguros de vida ou 

de acidentes pessoais, exemplos clássicos apontados pela 

doutrina.  

II – Nas estipulações em favor de terceiro, este pode ser 

pessoa futura e indeterminada, bastando que seja 

determinável, como no caso do seguro, em que se 

identifica o beneficiário no momento do sinistro.  

III – O terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito parte 

do contrato, tem legitimidade para ajuizar ação direta contra a 

seguradora, para cobrar a indenização contratual prevista em 

seu favor. (STJ, REsp. 401.718/PR, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 03.09.2002, DJ 

24.03.2003, p. 228 – destacou-se). 

 

Ao estipulante é facultado exonerar o promitente da prestação a que 

está sujeito, desde que ausente cláusula contratual assegurando ao 

beneficiário o direito de exigir a execução, nos termos do art. 437 do 

CC/2002, que dispõe “Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, 

se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante 

exonerar o devedor”.  

No que refere à substituição do beneficiário, o art. 438 do diploma 

legal retro dispõe que “o estipulante pode reservar-se o direito de substituir 

o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da 

do outro contratante”, ou seja, a estipulação não é ato definitivo e nem 

carece de anuência do terceiro e do promitente, basta que haja disposição 

de vontade e previsão contratual, pois as alterações a que estão sujeitas as 

partes submetem-se às condições e normas contratuais.  

Quando preenchidos os requisitos para a substituição do terceiro, ao 

anterior beneficiário não recai direto à indenização/reparação, uma vez que 

a substituição é prerrogativa do estipulante. 
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 Visto como se dá a estipulação em favor de terceiro, é salutar 

investigar sua natureza jurídica, para que seja garantida a integralidade da 

aplicação do Direito nas relações contratuais.  

 

4 A ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO: CLÁUSULA DE 

EXCEÇÃO OU CONTRATO EM ESPÉCIE? 

 

 A estipulação em favor de terceiro possui definição quanto à sua 

forma e aos seus efeitos, porém suscita divergências doutrinárias quanto à 

natureza jurídica. Assim, não há um entendimento pacificado se a 

estipulação em favor de terceiro é uma cláusula de exceção ou uma espécie 

de contratos.  

Diversos juristas renomados definiram o instituto da estipulação em 

favor de terceiro, dentre eles, conforme Fiuza (2006, p.463), “dá-se 

estipulação em favor de terceiro quando, em contrato, se pactuar que o 

benefício dele decorrente, no todo ou em parte, reverta em favor de terceiro 

que lhe seja totalmente estranho”, já para Carlos Roberto Gonçalves, 

Dá-se estipulação em favor de terceiro, pois, quando, no 

contrato celebrado entre duas pessoas, denominadas 

estipulante e promitente, convenciona-se que a vantagem 

resultante do ajuste reverterá em benefício de terceira pessoa, 

alheia à formação do vínculo contratual. Nela, como se vê, 

figuram três personagens: o estipulante, o promitente e o 

beneficiário, este último estranho à convenção. Por 

conseguinte, a capacidade só é exigida dos dois primeiros, 

pois qualquer pessoa pode ser contemplada com a estipulação, 

seja ou não capaz. (GONÇALVES, 2012, p. 118).  

 

Caio Mário da Silva Pereira (2012, p. 92), define que “dá-se o 

contrato em favor de terceiro quando uma pessoa (o estipulante) 

convenciona com outra (o promitente) uma obrigação, em que a prestação 

será cumprida em favor de outra pessoa (o beneficiário)”. Para Orlando 

Gomes, 

A estipulação em favor de terceiro opõe-se de frente à regra 

do direito romano segundo a qual alteri stipulari Nemo potest. 

A possibilidade de estipular para outrem foi, entretanto, 

admitida, configurando-se em vários contratos como os de 

seguro de vida; constituição de renda, e transporte de objetos 

para terceiros destinatários, e exercendo, no comércio 
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jurídico, importante função prática. Os códigos modernos 

disciplinam-na. Não obstante, sua natureza é ainda objeto de 

controvérsias, propondo-se várias teorias a explicá-las. A 

tendência dominante é no sentido de qualificá-la como 

contrato. Daí a denominação perfeita da doutrina italiana de 

contrato a favor de terceiro. A estipulação em favor de 

terceiro é realmente, o contrato por via do qual uma das partes 

se obriga a atribuir vantagem patrimonial gratuita a pessoa 

estranha à formação do vínculo contratual. (GOMES, 1990, p. 

184) 

 

Para Maria Helena Diniz (2007, p. 108),  

A estipulação em favor de terceiro vem a ser um contrato 

estabelecido entre duas pessoas, em que uma (estipulante) 

convenciona com outra (promitente) certa vantagem 

patrimonial em proveito de terceiro (beneficiário), alheio à 

formação do vínculo contratual. (2007, p. 108) 

 

Diante os termos supracitados, a doutrina é uníssona no que tange à 

definição do instituto, porém pode-se verificar a existência de divergência 

quanto à natureza, enquanto para César Fiuza e Carlos Roberto Gonçalves, 

a estipulação em favor de terceiro se qualifica como uma cláusula de 

exceção. Já para Caio Mário da Silva Pereira, Orlando Gomes e Maria 

Helena Diniz, a estipulação é uma espécie contratual.  

Ainda, há entendimento que a estipulação em favor de terceiro é 

configurada sob a ótica da exceção ao princípio da relatividade, uma vez 

que o efeito extrapola as partes. Essa é a situação, por exemplo, de um 

contrato de seguro de vida em nome de terceiro beneficiário. 

Sílvio de Salvo Venosa (1997, p. 105), definiu a estipulação em 

favor de terceiro nos seguintes termos, 

 

A expressão (contratos em favor de terceiros) tem sentido 

técnico de extensão restrita. Quando se fala em contratos ou 

estipulações em favor de terceiros, se deseja mencionar 

aqueles que originalmente não participaram da relação 

jurídica, mas podem ser chamados a fazê-lo. A estipulação em 

que dois contratantes procuram beneficiar terceiros se 

apresenta, portanto, como uma exceção ao princípio da 

relatividade dos contratos. (1997, p. 105) 
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Logo, verifica-se que o autor citado considerou a estipulação uma 

exceção ao princípio da relatividade, sem adentrar ao mérito da cláusula de 

exceção ou de um contrato em espécie.  

Em se tratando do princípio da relatividade dos efeitos dos 

contratos, tem-se que os terceiros alheios à convenção contratual não estão 

submetidos ao efeito deste. Desse modo, entende-se que a eficácia 

contratual é aplicável às pessoas que dele participam, ou seja, guarda 

equivalência ao requisito subjetivo sobre quem o efeito da relação 

contratual recai.  

Entretanto, segundo MAZZEI (2008) o princípio da relatividade 

pode ser analisado sob o prisma objetivo e sob o prisma subjetivo, sendo 

que no primeiro se relaciona ao objeto do contrato, e no segundo é 

analisado quanto ao efeito produzido somente entre as partes contratantes. 

Como visto, há um grande impasse para buscar a definição da 

natureza do referido instituto jurídico, sobretudo no que diz respeito à 

exceção ao princípio da relatividade, pois a relação contratual válida 

constitui obrigações entre as partes celebrantes, vinculando-as.  

Na tentativa de esclarecer a natureza desse instituto, Caio Mário da 

Silva Pereira (2012), aponta a existência de quatro correntes em que a 

estipulação se encaixa:  

 

a) Oferta à espera de aceitação: é quando a estipulação é uma 

mera oferta que depende da aceitação do terceiro, logo, o 

contrato só se efetiva com a anuência deste;  

b) Exceção ao princípio da relatividade contratual: diante a 

obrigação dos contratos, em princípio, se faz apenas entre as 

partes que o celebraram, não obstante possam ser opostos a 

terceiros; 

c) Declaração unilateral de vontade: a obrigatoriedade da 

estipulação é pautada na circunstância da vontade unilateral do 

estipulante ser bastante para vinculá-lo; 
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d) Contrato sui generis: a prestação não se realiza em favor do 

próprio estipulante, como seria o natural, mas em benefício de 

outrem, que não participa da avença. A sua existência e 

validade não dependem da vontade do terceiro da eficácia 

subordinada à aceitação. 

 

 As correntes citadas revelam que a natureza jurídica da estipulação 

é divergente e confusa. Conforme Cruvinel e Moreira do Valle (2012, p.9), 

para definir a estipulação como uma espécie de contrato, deve-se 

considerar a palavra “contrato” em sentido amplo, no qual a relação 

jurídica da estipulação é realizada por particulares, sendo amparada por lei 

e que preenche os requisitos de validade dos negócios jurídicos. Entretanto, 

para caracterizar o instituto como cláusula contratual, a estipulação deve 

ser considerada como uma disposição que possa constar em algumas 

espécies de contrato, ou seja, uma cláusula integrante de outro contrato.  

 Rizzardo (2013) entende que a natureza da estipulação deve ser 

analisada sob a ótica dos contratos, sem abster-se da peculiaridade em 

satisfazer o interesse de terceiro. Para Clóvis Beviláqua citado por 

Rizzardo (2013, p. 137) a relação contratual da estipulação em favor de 

terceiro é uma relação contratual sui generis, 

 

Na qual a ação para exigir o cumprimento da obrigação se 

transfere ao beneficiário, sem, aliás, perdê-la o estipulante. É 

um caso de despersonalização do vínculo obrigacional ou, 

antes, de relação contratual dupla, tendo por ponto de 

conjunção o promitente, que contrata com o estipulante 

realizar uma prestação, que irá cumprir nas mãos do 

beneficiário. (BEVILÁQUA apud RIZZARDO, 2013, p. 

137). 

 

 No entendimento de Cruvinel e Moreira do Valle (2012, p.10), 

 

É certo, pois, que o instituto da estipulação em favor de 

terceiro é realmente um contrato, no sentido de que é uma 

estipulação decorrente da vontade que tem por objetivo criar 

direitos, e, sob esse aspecto, realmente acertada a chamada 

corrente contratualista a respeito do tema. Todavia, 
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analisando o instituto de forma mais minuciosa, a estipulação 

em favor de terceiro não é um contrato em sentido estrito, ou 

seja, um contrato típico previsto no artigo 436 do Código 

Civil, mas, sim, apenas uma cláusula de contrato, ou, ainda, 

uma disposição geral a ser aplicada a todos os contratos, 

sejam eles típicos ou não. A análise da sistemática do Código 

Civil, isto é, a forma como seus institutos estão dispostos em 

seu corpo, demonstra que a estipulação em favor de terceiro 

está localizada no Título que dispõe sobre os “contratos em 

geral”, enquanto há um Título específico que trata dos 

“contratos em espécie”, não sendo absurdo se concluir que as 

disposições gerais estatuídas no Título dos “contratos em 

geral” se aplicam a todos os “contratos em espécie”. Assim, 

com base nessas considerações fica aqui assente que o 

instituto da estipulação é favor de terceiro é uma cláusula 

especial dos contratos, e não um contrato propriamente dito. 

 

Nesse sentido faz-se importante verificar a disposição do instituto 

no Código Civil. A estipulação em favor de terceiro está inserida no Título 

V, Capítulo I – Disposições Gerais, o que se entende, em princípio, que é 

uma disposição que se aplica a todos os contratos, caracterizando uma 

cláusula. Entretanto, considerando a complexidade da sua natureza, e que a 

relação contratual da estipulação tem suas particularidades, firma-se como 

um contrato (como é a situação do Contrato de Seguro), atraindo para si a 

caracterização de uma espécie contratual. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação do terceiro nas relações contratuais vem adquirindo 

ao longo do tempo mais importância, como nota-se na abordagem sobre o 

princípio da relatividade, próprio do direito das obrigações, e suas cruciais 

exceções, uma vez que, os efeitos produzidos do contrato que atingiam 

apenas as partes que dele participaram, têm refletindo ao terceiro.  

A relativização dos contratos dá-se pela sua função social, sendo 

que o contrato realça os efeitos que produz além da esfera jurídica das 

partes.  

Logo, nas exceções e relativizações verifica-se que a estipulação em 

favor de terceiro vincula pessoa que não foi parte no momento da formação 
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do contrato, mas apenas em seu benefício, ou seja, o terceiro pode adquirir 

vantagens, não obrigações. Este terceiro, a favor de quem se estipulou a 

obrigação, tem direito de exigir seu adimplemento. O exemplo clássico 

desta estipulação em favor de terceiro é o seguro de vida, em que os efeitos 

ocorrem ultra-partes, onde o segurado e o segurador estipulam um prêmio, 

que poderá, caso venha a acontecer o sinistro, a ser pago ao beneficiário.  

Por outro lado, um terceiro não pode ser obrigado por contrato do 

qual não participou. Se alguém, ao contratar, promete fato de terceiro, este 

contrato não tem a eficácia de obrigar quem dele não participou, assim, a 

estipulação em favor de terceiros se pactua quando o direito do terceiro 

beneficiário nasce com o advento do termo ou com o implemento da 

condição. 

 No que tange a dúvida sobre a natureza jurídica do instituto, pode-

se inferir que a estipulação em favor de terceiro se apresenta como um 

contrato, pois há vontade das partes na sua celebração, que estabelecem 

direitos e obrigações. Contudo, ao analisar a disposição do instituto na 

organização do Código Civil, tem-se que a estipulação em favor de terceiro 

está situada no Título V “Dos Contratos em Geral”, sendo que as espécies 

de contrato estão localizadas especificamente no Título VI, classificando o 

instituto como cláusula contratual, a qual pode ser aplicada a todos os 

contratos em espécie, sendo típicos ou não.  

 Portanto, tendo em vista que não há uma corrente uníssona em 

torno da estipulação em favor de terceiro, deve-se considerar que o 

instituto existe desde que haja acordo de vontades entre as partes com a 

finalidade de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. Assim, 

amolda-se a um contrato, definindo sua natureza como contratualista.  
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CAPÍTULO XIX 

________________________________________________________________________ 

DIREITO E CIDADANIA NA 
ESCOLA 

 

 

 

André Vicente Leite de Freitas259 

 
 
 
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. 

 

 

 
259 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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A real ligação entre direito, educação e cidadania, é fonte 

geradora de conceitos que se conversam para a formação de uma sociedade 

mais justa e democrática. Fica sempre evidente que a falta de 

conhecimento da população sobre os seus direito gera muito prejuízo para 

o indivíduo. 

Assim, a falta de conhecimento gera a manipulação dos 

indivíduos por notícias e fundamentações equivocadas sobre a própria 

sociedade, sobre a vida em si e principalmente sobre a nossa propria 

Constituição Federal. 

Para que haja uma melhor explicação sobre o que 

REALAMENTE temos de DIREITOS, sobre o que são no DIREITO, 

existem espalhados pro esse BRASIL projetos independentes e voluntários 

que ensinam a milhares de estudantes brasileiros noções de Direito, 

Constituição e cidadania, os quais tem transformado a realidade de diversas 

comunidades e agregando aos alunos tanto conhecimentos que servirão 

para sua vida profissional quanto para sua consciência política. 

Além disso, vale ressaltar que entre vários projetos 

existem destaca-se o do Centro de Ensino Superior de Maringá: 

 

“A formação para a Cidadania é um processo que começa em 

casa e se estende ao longo da vida, seja no meio próximo das 

crianças com as questões da identidade, relações 

interpessoais, escolhas, justiça, bem e mal e desenvolve-se na 

medida em que se expandem os horizontes de vida. Assim, 

vimos à possibilidade de realizar através da extensão 

universitária, um trabalho de cunho educativo que consiste em 

ajudar as pessoas a aprender como podem tornar-se cidadãos 

ativos, informados e responsáveis. E, preocupados com o 

bem-estar dos outros coerentes nas suas opiniões e 

argumentos. Responsáveis na sua ação cívica”260 . 

 

E como bem destaca Dalmo de Abreu Dallari (2018), 

jurista, professor aposentado da Faculdade de Direito da USP, que 

“educação para a cidadania é absolutamente necessária para a 

 
260http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/uploadAddress/Projeto_Ser_Cidadao[40014

].pdf 
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preparação de cidadãos bem informados e conscientes de sua 

responsabilidade ética e social”. 

Jamais se pode esquecer que como é expressivo o 

tratamento dado à educação pela Constituição de 1988, em cujo artigo 205 

é fixada a seguinte norma: 

 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”(BRASIL, 1988). 

 

1.1 – O DIREITO 

O “Direito” é uma palavra derivada do latim “Directus”, 

que significa “reto” ou “em linha reta”. Em suma, é o conjunto de regras, a 

determinada “linha” na qual os homens devem andar, para que seja 

respeitada sua liberdade, para que haja efetividade do seu papel na 

sociedade e para que suas ações não firam a outrem. 

Para Miguel Reale (1994, p. 97): 

 

“O Direito é um integração normativa de fatos segundo 

valores. Mas acontece que a norma jurídica está imersa no 

mundo da vida, ou seja, na nossa vivência cotidiana, no nosso 

ordinário modo de ver e de apreciar as coisas. Ora, o mundo 

da vida muda. Então acontece uma coisa que é muito 

importante e surpreendente: uma norma jurídica, sem sofrer 

qualquer mudança gráfica, uma norma do Código Civil ou do 

Código Comercial, sem ter alteração de uma vírgula, passa a 

significar outra coisa.” 

 

Enquanto para Kant (2003): 

 

“O direito estrito fundamenta-se sem dúvida na consciência 

da obrigação de cada um adequar-se à lei; (…) esse direito 

apóia-se unicamente sobre o princípio da possibilidade de 

uma coerção externa que possa coexistir com a liberdade de 

cada um, segundo as leis gerais” (KANT, 2003, p. 407). 

 

Assim também são as lições de Norberto Bobbio: 

 

“É verdade que o direito é liberdade; mas é liberdade limitada 

pela presença de liberdade dos outros. Sendo a liberdade 

limitada e sendo eu um ser livre, pode acontecer que alguém 

transgrida os limites que me foram dados. Mas, uma vez que 
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eu transgrida os limites, invadindo com minha liberdade a 

esfera da liberdade do outro, torno-me uma não liberdade para 

o outro. Exatamente porque o outro é livre como eu, ainda 

que com liberdade limitada, tem o direito de repelir o meu ato 

de não liberdade. Pelo fato de que não pode repeli-lo a não ser 

por meio da coação, esta se apresenta como ato de não 

liberdade cumprido para repelir o ato de não liberdade do 

outro e, portanto – uma vez que duas negações se afirmam –, 

como um ato restaurador da liberdade”. (BOBBIO, 1997, p. 

125). 

 

A verdade é que não existe uma definição única para esse 

termo. Há diversos autores, diversas interpretações e olhares sobre ele, mas 

há um ponto em que nenhum de nós pode discordar: o Direito é feito por 

homens, e para homens. A sociedade é o motivo e a destinatária dessa 

vasta área de estudo e aplicação. 

Por outro lado, Educação, também proveniente do latim e 

significa “conduzir para fora”, e remete à disciplinar, ou preparar alguém 

para a vida em sociedade. 

Eis aqui um dilema: nas escolas, onde desde criança 

aprendemos a ler, escrever, fazer contas, história, biologia, química, 

educação física, e até sobre sexualidade, entre outras coisas básicas para 

toda a vida acadêmica e social, não existe nenhuma matéria destinada a 

ensinar Direito, que é à base da vida em sociedade, contendo princípios 

fundamentais para esta. 

A Constituição Federal é a carta magna, o pilar jurídico 

do país, onde estão descritos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, bem como as regras básicas políticas, ambientais, penais e civis 

do ordenamento jurídico brasileiro, e é um dever e sendo direito do cidadão 

conhece-la, estuda-la e fazê-la se cumprir, tornando-se assim um cidadão 

melhor em plena efetividade.  

O fato é que inexiste ação humana que não esteja atrelada 

a um ordenamento jurídico e qualquer conjunto de leis e regras acabará por 

definir as consequências e os limites das nossas ações, queiramos ou não. 

As leis, portanto, tratam essencialmente da problemática 

da extensão do controle institucional e suas subsequentes relações de 
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poder. Desconhecê-las é tornar a participação política sinônimo de 

alienação social. 

Esse conhecimento, então, deveria estar disponível a 

todos os cidadãos e não apenas a grupos restritos, já que estamos tratando 

do futuro ético de cada nação e, em um mundo globalizado, da 

humanidade, assim como estabelecido na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos adotada pela ONU em 1948. 

A Constituição Federal de 1988 é considerada como 

“Constituição Cidadã”, pois é a mais democrática de toda a nossa história, 

permitindo em diversos momentos a participação do cidadão ativamente na 

vida política do país, trazendo inclusive, em seu Artigo 1º, inciso II, 

expressamente, a cidadania como um de seus fundamentos. (BRASIL, CF, 

1988). 

Nas palavras de Silva (2006, p.36), cidadania: 

 

Consiste na consciência de pertinência à sociedade estatal 

como titular dos direitos fundamentais, da dignidade como 

pessoa humana, da integração participativa no processo do 

poder com a igual consciência de que essa situação subjetiva 

envolve também deveres de respeito à dignidade do outro, de 

contribuir para o aperfeiçoamento de todos. Essa cidadania é 

que requer providências estatais no sentido da satisfação de 

todos os direitos fundamentais em igualdade de condições. 

(SILVA, 2006, p. 36) 

 

Embora o Ministério da Educação e o Conselho Nacional 

de Justiça não estejam trabalhando com as ferramentas certas para alcançá-

la e de certa forma omita-se na prática, conforme itens anteriormente 

expostos, Cidadania é uma das finalidades expressas da educação, 

constantes na LDB.  

É o que confirma o seu Art. 22: “a educação básica tem 

por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, Lei 9394, 

1996) 
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De acordo com o Dicionário Michaelis, a Educação pode 

ser definida como “processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual 

e moral do ser humano através da aplicação de métodos próprios, com o 

intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania”. 

(MICHAELIS, 2015) 

No ordenamento jurídico brasileiro, os objetivos da 

Educação estão elencados na Lei 4024 de 1961, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB): 

Art. 1º A educação nacional, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fim: 

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do 

cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que 

compõem a comunidade; b) o respeito à dignidade e às 

liberdades fundamentais do homem; c) o fortalecimento da 

unidade nacional e da solidariedade internacional; d) o 

desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua 

participação na obra do bem comum; e) o preparo do 

indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as 

possibilidades e vencer as dificuldades do meio; f) a 

preservação e expansão do patrimônio cultural; g) a 

condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a 

quaisquer preconceitos de classe ou de raça. (BRASIL, Lei 

4024, 1961) 

 

Nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão: 

 

Não há apenas ideias opostas ou ideias diferentes a respeito 

da Educação, sua essência e seus fins. Há interesses 

econômicos, políticos que se projetam também sobre a 

Educação. Não é raro que aqui, como em toda parte, a fala 

que idealiza a educação esconda, no silêncio do que não diz, 

os interesses que pessoas e grupos têm para os seus usos. 

Pois, do ponto de vista de quem a controla, muitas vezes 

definir a educação e legislar sobre ela implica justamente 

ocultar a parcialidade destes interesses, ou seja, a realidade de 

que eles servem a grupos, a classes sociais determinadas, e 

não tanto "a todos", "à Nação", "aos brasileiros". Do ponto de 

vista de quem responde por fazer a educação funcionar, parte 

do trabalho de pensá-la implica justamente em desvendar o 

que faz com que a educação, na realidade, negue e renegue o 

que oficialmente se afirma dela na lei e na teoria. 

(BRANDÃO, 1989, p. 27) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 

9394/1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, é a principal lei 
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brasileira a tratar da educação no país. Para ela, a educação é composta por 

processos formativos, seja no âmbito familiar, convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino, na sociedade ou nas manifestações 

culturais. (BRASIL, Lei 9394, 1996) 

 

1.2 - A CIDANANIA NA EDUCAÇÃO 

Salienta muito bem Rodrigo Azevedo (2017) no especial 

para a Gazeta do Povo de que: 

"Sobre cidadania o dicionário de língua portuguesa Larousse 

afirma ser “qualidade de cidadão”, “qualidade de uma pessoa 

que possui, em uma determinada comunidade, política, o 

conjunto de direitos civís e políticos”. No entanto, na 

realidade em que vivemos atualmente, se indagarmos a 

respeito do tema, certamente encontraremos uma diversidade 

de opiniões e nenhuma definição que possa contemplar de 

forma plena o conceito de cidadania. Podemos afirmar que ser 

cidadão é ter direitos e deveres. Mas de que maneira 

poderemos definir quais direitos e quais deveres? Portanto, é 

na determinação destes direitos e deveres que se encontra o 

“nó” relacionado a esta questão complexa que é a cidadania”. 

 

Ele ressalta que: 

"Ouve-se falar de “educação para a cidadania”, de “projetos 

educativos” voltados para a cidadania, enfim, de sociedades 

que tenham no cidadão o foco de suas preocupações. Mas 

apesar da discussão que é bastante ampla o que se pode 

perceber é que a literatura produzida não nos esclarece este 

aspecto importante para as sociedades ditas democráticas. 

Importante na medida em que, para que seja democrática, 

uma sociedade tem na participação dos seus indivíduos uma 

característica básica" 

 

1.3 – A CIDADANIA, O ESTADO E A EDUCAÇÃO. 

A Constituição Federal é a lei suprema que organiza a 

nossa República Federativa, nela está inserido o direito à educação, 

reconhecendo assim, sua importância perante a sociedade, bem como 

responsabilizando família e Estado pelo efetivo cumprimento. 

Dessa forma, é necessário o incentivo com o auxílio da 

sociedade no pleno desenvolvimento da pessoa, de modo que a prepare 

para o exercício da cidadania e para a sua qualificação profissional. A 
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Constituição é direta e simples: a finalidade da educação é a garantia de 

cidadania e a preparação para o mercado de trabalho. (BAUMAN, 2012) 

De acordo com o artigo 206 em seu inciso III da 

Constituição Brasileira, pode-se notar o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas apresentadas. 

Por exemplo, a Escola deve sempre considerar os 

diferentes contextos sociais em que as crianças se encontram inseridas e 

utilizar-se da realidade como facilitadora do processo de aprendizagem. 

O estudo da nossa Constituição, dos direitos e deveres 

dos brasileiros para com a sociedade e a sua pátria, seria uma instigação 

desde a formação do indivíduo para exercer efetivamente a cidadania, 

participar da esfera política nacional, através do voto, por meio de 

movimentos sociais, grupos de debates. 

Assim, com certeza teríamos uma população mais ativa, 

com seus interesses devidamente representados pelo governo. 

Porém, a Constituição sozinha não é capaz de formar um 

aluno ou seu caráter, por isso que a família é fundamental na vida de uma 

pessoa, sendo que esta é a base da sociedade, passando os princípios 

fundamentais para o convívio em sociedade. (BAUMAN, 2012) 

Uma das funções sociais da escola é a democratização 

dos conhecimentos e a formação de cidadãos conscientes, participativos e 

atuantes. Dessa maneira, a educação pode ser vista com funções essenciais, 

tanto no âmbito individual quanto no social. (BAUMAN, 2012, p.3) 

 

CONCLUSÃO 

 

Haja vista todo o mencionado, considera-se legítima, 

direito e dever de todo e qualquer cidadão participar de sua comunidade de 

maneira ativa. Com a implementação desse estímulo na escola, com certeza 

haveria a facilitação e transformação dos praticantes. 
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Através da prática constante da cidadania, as pessoas 

ajudarão suas comunidades, em particular, e a sociedade brasileira, em 

geral, a encaminharem a solução de seus problemas econômicos, sociais, 

políticos, morais, ecológicos, educacionais, favorecendo o progresso do 

país. Disso deverá resultar melhor qualidade de vida, mais oportunidade de 

progresso e realização pessoal e profissional, menor ocorrência de conflitos 

grupais, diminuição de riscos sociais, tais como: desemprego, aumento de 

criminalidade, desagregação familiar, etc. 

Em suma, deve-se considerar o presente e o passado para 

que um novo futuro possa ser traçado, com o melhor aproveitamento 

possível dos acontecimentos, filosofando por meio de Immanuel Kant, “É 

no problema da educação que assenta o grande segredo do 

aperfeiçoamento da humanidade”. 
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RESUMO: Este artigo propõe uma análise lingüístico-discursiva 

comparativa do campo criminalista sob orientação da intencionalidade 

discursiva. Para isso, valemo-nos de algumas orientações teóricas da 

Análise do Discurso, no que diz respeito à Intenção e Intencionalidade, 

traçando uma comparação entre tais conceitos no campo jurídico e no 

campo da Lingüística. Por meio desse aparato teórico, o trabalho levanta 

algumas questões de ordem lingüístico-discursiva, filosófica e jurídica, 

fundadoras de um discurso que constrói uma direcionalidade da prática 

criminalista. 

PALAVRAS-CHAVE: intenção, intencionalidade, intencionalidade 

criminal 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Se todo pensamento é um ato e este, por sua vez, possui um esse 

subjectivum, ou seja, um ser por representação, então, a in-existência 

intencional de um objeto corresponde a seu estatuto noemático. Na 

redução fenomenológica, a Noesis é o ato de perceber, enquanto que o 

objeto da percepção é o noema (conceito introduzido por Husserl, para 

explicar uma intermediação dos fenônemos mentais na relação 

sujeito/objeto).  

Como o estado mental é um estado intrínseco ao sujeito, dado 

independentemente do contexto, posso ter a intenção de ir a algum lugar 

mesmo sabendo que não posso ir naquele momento. Mas, como o sujeito 

manifesta sua intenção e como esta se modaliza no discurso?    

Partindo da teoria dos atos de fala, postulada por Austin, e das 

discussões de filósofos precursores, tais como Brentano e Husserl, Searle 

(1995) defende princípios teóricos da Filosofia da Linguagem de que há 

uma intencionaliade das ações seguida de estados mentais intencionais de 

crença, desejos e percepções. Searle destaca, ainda, a noção de 

direcionalidade e inconsciência dos estados intencionais, de modo que 

razão e ação conferem aos estados mentais um caráter de logicidade da 

intenção. 
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Sob esse aspecto, Anscombe (2001) também se dispõe de uma 

fenomenologia, partindo do princípio de que uma teoria causal da ação seja 

capaz de sustentar a idéia de que o agente confere um sentido intencional à 

sua ação exterior por um ato interior, ou seja, a teoria causal responde que 

a ação intencional é precedida por um estado mental do sujeito que consiste 

na combinação de diversos componentes. Assim, quando essas condições 

mentais (combinação de vários estados mentais de crenças e desejos) são 

reunidas, o sujeito se encontra no estado de ter a intenção de agir. 

Conseqüentemente, podemos observar que a autora distingue intenção de 

intencionalidade, afirmando que a intenção pode ser definida como o 

antecedente causal da ação intencional. A intenção, portanto, é 

compreendida, no meio filosófico, como a causa de uma ação, isto é, por 

que alguém agiu de determinada forma.  

 

Este tipo de estado mental geralmente precede sua ação 

correspondente ou mesmo ocorre sem ela”. Pode-se, portanto, causar 

a intenção para um agente sem fazer um julgamento de 

intencionalidade. O contrário, porém, não é verdade. O julgamento 

de uma ação intencional implica a causa de uma intenção para o 

agente. (MALLE, MOSES, BALDWIN, 2001, p.3). 

 

Na esfera jurídica, a intenção é determinada pela subsunção do fato 

a uma ordem prescritiva, não compreendo em si a propriedade dos estados 

mentais intencionais. Notamos, com efeito, a superficialidade da prática 

jurídica, no que concerne a análise da intencionalidade restrita a um 

raciocínio lógico dedutivo. Mas, caberia à ciência do Direito outra análise 

que empregasse uma teoria da intencionalidade a partir da análise dos 

estados mentais? Afinal, se trata somente de julgar, por exemplo, a prática 

criminal a partir de uma lógica referencial ou das lógicas aplicáveis à 

análise lingüística das ações humanas? 

Um exemplo citado por Asncomb (L´intention) cinge a: “Eu vou 

cair”, como exemplo de uma predição e “Eu vou passear” como exemplo 

de uma intenção. Se a primeira proposição é uma predição caracterizada 

como um ato futuro para o qual voluntariamente não deverei reunir 
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esforços para que aconteça, mas que deverá acontecer, a segunda 

proposição se caracteriza como uma expressão de intenção, como um ato 

futuro para o qual deverei reunir esforços para que aconteça sobre o qual 

posso tomar decisões para favorecer o curso de sua realização, atendendo 

ao interesse do sujeito. Essa diferença não é suficiente para determinar o 

caráter intencional e a direcionalidade das ações lingüístico-discursivas 

presente nas proposições ou expressões de intenção decorrentes do 

interrogatório, oitiva de testemunhas, argumentos do Ministério Público, 

argumentos do advogado de defesa, argumentos do juiz, argumentos do 

perito etc., como uma exigência para a formação dos arquétipos 

determinantes do real e escapar a non distributio medii decorrente do 

silogismo composto de premissas particulares afirmativas, nas quais toda 

conclusão implica em uma indeterminação do real. 

 

2. ASPECTOS DA INTENÇÃO LINGÜÍSTICO-FILOSÓFICA 

 

Na acepção filosófica, Searle (1995) distingue a intencionalidade da 

intenção de fazer algo, considerando o primeiro termo como 

direcionalidade e o segundo como apenas uma forma de intencionalidade 

dentre outras, causados e realizados na estrutura cerebral. Sob esse aspecto, 

o autor apresenta uma definição, na qual destaca que “a intenção será 

satisfeita se a ação representada pelo conteúdo da intenção de fato vier a 

ser realizada”. Nesse sentido, podemos afirmar que toda intenção implica 

uma ação e não o contrário, pois devemos levar em consideração que 

alguns atos como tropeçar, atitudes advindas de sentimentos de raiva, 

ansiedade etc, que por não haver direcionalidade, não compreendem uma 

intencionalidade, nem ao menos uma intenção prévia. Daí concebermos, a 

partir das próprias postulações de Searle, a intenção prévia (reconhecida 

pela frase: “agi da forma X porque queria X ou ainda Y”) como o 

planejamento consciente das ações humanas. Mas como podemos explicar, 

então, as ações súbitas ou mesmo àquelas aparentemente inconscientes ou 
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não-intencionais? Para isso, Searle aponta a existência da intenção em ação 

que corresponde ao tipo de ação intencional, em que o sujeito não planeja 

previamente a ação, apenas a pratica no ato. Dessa forma, a intenção estava 

na ação, mas não havia intenção prévia.  

No caso de uma intenção na ação, o autor destaca um tipo de ação 

causal, porém caracterizada por uma conseqüência de algum estado 

intencional de raiva, pressa, ansiedade etc., explicado num exemplo 

descrito por ele: “quando você repentinamente bateu naquele homem, 

formou antes a intenção de bater nele: - não, só bati nele. O que quero 

dizer, acerca de um caso com este, é que a intenção estava, na ação, mas 

não havia intenção prévia”. (SARLE, 1995, p.118). Sendo assim, a 

intenção está intrinsecamente ligada à ação e, por sua vez, à 

intencionalidade. Logo, a intencionalidade representa o direcionamento 

não só de uma intenção, mas também a direcionalidade de estados 

intencionais e, no que compete a linguagem, as estratégias discursivas de 

norteamento de efeitos de sentido, nos quais estão envolvidos certos 

conteúdos intencionais advindos de crenças e desejos. 

Detalhar a questão de background é um fator importante para 

entendermos o“campo” interior capaz de compor práticas e suposições pré-

intencionais. Sob esse aspecto, o autor aponta uma pré-condição para a 

construção da intencionalidade, constituída no que ele denomina como rede 

(network) de outros estados intencionais. Nestas redes, a hipótese 

defendida pelo autor é que nos estados intencionais, os quais compõem o 

network, há uma crença ou desejo, ou ambos, constituídas por proposições 

como conteúdo intencional. Em outras palavras, o percurso da 

intencionalidade se inicia nesses estados intencionais.  

Nesse sentido, a ação intencional equivale às condições de 

satisfação de uma intenção, ou seja, tudo quanto pode constituir a 

satisfação de uma intenção pode ser uma ação intencional. Assim, Para 

Searle (1995), as nossas ações estão condicionadas a fatores intencionais, 

mesmo quando diante de ações não intencionais. Dessa maneira, para cada 
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ação existe uma intenção correspondente. A distinção, portanto, consiste 

em reconhecermos que há intenções prévias presentes em algumas ações, 

enquanto em outras, a intenção se encontra na própria ação, desprovidas de 

intenções prévias, realizadas espontaneamente sem que formemos 

consciente ou inconscientemente nenhuma intenção prévia.  

São também discutíveis os aspectos que norteiam a causação 

intencional, no qual consiste a relação entre intencionalidade e causalidade, 

pois, segundo Searle (1995), a estrutura formal do fenômeno da causação 

intencional baseia-se na auto-referência, no sentido de causar as condições 

de satisfação para a realização de uma ação. Nesta, nossas experiências 

causam movimentos corporais e outros eventos físicos, enquanto na 

percepção eventos e estados físicos causam nossas experiências. 

Seguindo a mesma linha fenomenológica, Ascombe (2001) baseia-

se na tese de que a intenção do homem é sua ação. Nessa perspectiva, a 

discípula de Wittgenstein aponta que as representações naturais do que 

entendemos como intenção ainda continuam sendo uma dificultosa 

concepção mentalista dos conceitos psicológicos. Basicamente, o problema 

está centrado na condição de que quando o sujeito declara seu estado 

interno, pode-se interpretar a expressão da intenção dele. De maneira geral, 

segundo a teoria mentalista, uma intenção, crença ou um desejo estão 

sempre atrelados à relação com o estado de espírito ou o estado mental. 

Desse modo, a autora especifica a análise de uma ação intencional também 

pela classificação em estados mentais intencionais de crenças e desejos: i) 

o sujeito deseja alcançar um resultado; (ii) o sujeito crê na possibilidade de 

realização da ação; (iii) o sujeito crê no objeto de realização dessa ação. Da 

mesma forma, Searle aponta que “se tenciono fazer A, devo acreditar que 

me seja possível fazer A e devo almejar, em certo sentido, fazer A.” 

(SEARLE, 1995, p.47). Nesse sentido, podemos entender que a intenção 

consiste em um encadeamento de ações formando um esquema do tipo: A-

B-C-D, em que A corresponderia aos estados intencionais, intrínsecos ao 

sujeito; D (objeto intencional), enquanto B e C as fases circunstanciais e 
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conseqüentes da primeira. No entanto, a autora não especifica em quais 

circunstâncias estariam inscritas essas fases. Sob esse aspecto, seguindo a 

teoria de Searle (1995), evidenciamos a postulação do autor de que ‘a 

intencionalidade é aquela propriedade de muitos estados e eventos mentais 

pela quais estes são dirigidos para, ou acerca de objetos e estados de coisas 

no mundo.” (SEARLE, 1995, p.1). A partir daí, verificamos que ao 

distinguir intenção de intencionalidade, o autor tenha esclarecido a 

confusão entre os termos, explicando que a intenção é inerente à 

intencionalidade. No entanto, como se dá processo da intencionalidade 

envolvendo a intenção e as demais fases, das quais menciona Anscombe 

(2001)?  

Partindo dessa questão, concluímos que as fases corresponderiam 

logicamente a um processo circular da intencionalidade, pois se constituem 

de um EU para um TU e vice-versa, em que A-B-C-D se disporiam da 

seguinte forma: a) estados intencionais (crenças e desejos); b) 

transformação dos estados intencionais em crenças e desejos; c) aplicação e 

exteriorização dos estados intencionais em forma de atos discursivos; d) 

direcionamento dos atos discursivos a um objeto no mundo. Ou seja, um 

sujeito tem a intenção de fazer A nas circunstâncias presentes com uma 

intenção de querer D. Entretanto, para chegar a D, as fazes B e C tornam-se 

circunstâncias da primeira. 

Disposto de uma fenomenologia, o estado intencional é considerado 

por Anscombe (2001), a princípio, uma dificuldade de uma descrição do 

que se pode pensar ou provar a respeito de quando o sujeito tem uma 

intenção ou quando faz qualquer coisa com alguma intenção. Para resolver 

essa questão para a autora parte do princípio de que uma teoria causal da 

ação seja capaz de sustentar a idéia de que o agente confere um sentido 

intencional à sua ação exterior por um ato interior, ou seja, a teoria causal 

responde que é a ação intencional é precedida por um estado mental do 

sujeito que consiste na combinação de diversos componentes. Em outras 

palavras, a autora esclarece que uma ação pode ser definida como 
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intencional a partir do reconhecimento dessa combinação de vários estados 

mentais de desejos e crenças. Ela ainda explica que quando essas condições 

mentais são reunidas, o sujeito se encontra no estado de ter a intenção de 

agir. Conseqüentemente, podemos observar que a autora distingue intenção 

de intencionalidade, afirmando que a intenção pode ser definida como o 

antecedente causal da ação intencional. Nesse sentido, a intenção é pois, no 

meio filosófico, a causa de uma ação, isto é, o motivo pelo qual o sujeito 

agiu de uma determinada forma.  

Mas como diferenciar, então, a intenção da intencionalidade nos 

discursos? Com base nos questionamentos de Searle (1995) e Vanderveken 

(1993), a linguagem é usada pelo falante de maneira que o ouvinte ou 

interlocutor entenda suas sentenças não literais. Sendo assim, imaginamos 

que deve haver algum mecanismo capaz de induzir a percepção do ouvinte 

para chegar a esse entendimento do percurso discursivo. Sob esse aspecto, 

Vanderveken (1993), afirma que, antes de tudo, esse entendimento passa 

pelo conhecimento do ouvinte do significado da sentença, ao mesmo tempo 

em que usa sua habilidade para entender a natureza literal dos atos de fala. 

Em seguida, o ouvinte reconhece certos fatos do background 

conversacional e então faz inferências com base nas hipóteses que o falante 

situa no contexto da sentença. 

Portanto, fica evidente a idéia de que nossas intenções, 

transformadas em atos de fala traduzem de forma literal ou não literal o 

que pretendemos dizer e/ou permitir que o interlocutor entenda. Nesse 

sentido, todo discurso intencional é seguido de uma 

intencionalidade/direcionalidade, não somente pelo caráter intencional, 

mas pela “materialização” de seu estado intencional direcionado a um TU 

pelo “percurso” da forma enunciativa. 

Se a intencionalidade é direcionalidade e a intenção é uma forma 

de intencionalidade dentre outras causadas na estrutura cerebral, então, há 

uma conexão entre ações intencionais, ou seja, a intenção prévia 
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correspondente a intenção em ação, e aquilo que se pode determinar que as 

pessoas façam. 

Mais explicitamente, se a intencionalidade é a qualidade das ações 

intencionais, ações ou feitos com alguma finalidade, e a intenção um 

estado mental que representam tais ações, então, esse tipo de estado mental 

precede uma ação correspondente ou, ainda, ocorre sem ela, ou seja, causar 

a intenção para um agente sem fazer um julgamento de intencionalidade. O 

julgamento de uma ação intencional implica a causa de uma intenção para 

o agente, mas o contrário não é verdade. (MARLLE; MOISÉS; 

BALDWIN. 2001. P. 03) 

A partir dessa formulação, resta-nos saber como o sujeito manifesta 

sua intenção e como o estado mental de um sujeito que pratica um 

homicídio pode manifestar-se nas práticas discursivas como pistas de sua 

intenção de cometer o crime ou não. Desse modo, com base na teoria de 

Searle (1995) consideramos, neste trabalho, uma posição de 

direcionalidade das ações lingüístico-discursivas dos juristas e do 

depoimento do réu em posicionar-se inocente diante de um caso de 

homicídio, qualificado como animus occendi ou animus necandi262, 

caracterizado no caso em que o réu (julgado e condenado) cometeu o crime 

de matar um homem numa festa de amigos, numa cidade do interior de 

Minas Gerais. No processo decorrido, o réu alegou diversas vezes que era 

alcoólatra, usando disso para se defender. Além disso, alegou também que 

possuía a arma do crime (facão) em casa pelo fato de atuar 

profissionalmente como magarefe e manter sua própria segurança e de sua 

família. Com isso, o réu elaborou sua defesa argumentativa, alegando, 

sobretudo, fraqueza frente à dependência do álcool e uma conseqüente 

amnésia, causada como efeito desses. Porém, deixa dúvida quanto à 

veracidade de suas afirmações, principalmente pelo fato de se contradizer 

em muitas de suas proposições, tais como: “Acho que sou alcoólatra. Já 

 
262 Intenção de matar 
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entrei 3 vezes no AA263, mas bebo só nos dias de folga ; “Não lembro 

quantas facãozada dei nele porque ele estava com o braço levantado em 

frente aos olhos. Foi muito rápido, não chegou a dois minutos e saí de lá 

com a arma.; Não lembro o que aconteceu com a arma. Não sei se alguém 

pegou da minha mão”. A partir daí, podemos compreender que o fato de 

que toda intenção implicar uma ação, tal como defende Anscombe (2001), 

permite-nos pensar acerca do caso de o efeito do álcool poder ou não 

isentar alguém da intenção de praticar um crime. Sob esse aspecto, não 

podemos afirmar tal alegação, uma vez que se faz necessário perquirir os 

limites do efeito alcoólico sobre as ações humanas. 

 

3. INTENCIONALIDADE ENQUANTO EXPRESSÃO LÓGICA DE 

CRENÇAS E DESEJOS 

 

Segundo Searle, a construção ou a expressão lingüística da 

intencionalidade é uma questão lógica (e não apenas ontológica). Nesse 

sentido, vimos que a intencionalidade se fundamenta em crenças e desejos, 

numa condição em que toda intenção provém de uma combinação de 

crenças e desejos. Desse modo, o que se supõe é que esses estados 

intencionais sejam espécies de meta-predicados lógicos, cujos fatores 

componenciais aplicados às formas de descrição do processo intencional 

das proposições discursivas, compreendam a uma fórmula lógica que 

represente um conjunto de estado mental intencional (crenças e desejos), 

cercados de modalizadores de intensidade, se articulem com um conectivo 

lógico (; ; ∧; ∨; ; →) sobre uma proposição. SEARLE afirma, ainda, 

que “se tenciono fazer A, devo acreditar que me seja possível fazer A e 

devo almejar, em certo sentido, fazer A.” (1995, p.47) 

Desse modo, podemos identificar uma fórmula para 

intencionalidade que agregue um conjunto de estados mentais. Nesse 

sentido, se um estado mental é uma forma de orientar um estado de coisas 

 
263 Alcoólicos Anônimos. 
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para um determinado tipo de juízo que dele podemos ou queremos fazer, o 

estado de coisas é apenas um reflexo de um fato do mundo com o qual 

interagimos a partir de um dado estado mental, estabelecer a 

direcionalidade. Assim, quando agimos sobre um estado de coisas, em 

torno de uma proposição, criamos EM`s ou EMcomplexo específico(s) que 

definem uma forma de percebê-lo da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, podemos traçar uma série de possibilidades de crenças 

e desejos que se ajustem logicamente à proposição, no sentido de 

estabelecer um parâmetro lingüístico-filosófico para o processo da 

intencionalidade. 

 

 

 

 

 

Hipótese 1: A construção ou a expressão lingüística da intencionalidade é 

uma questão lógica (e não apenas ontológica), segundo Searle. 

Hipótese 2: A intencionalidade é, em alguma extensão, o resultado de 

operações sobre dois predicados primitivos, que reportam crenças – CRE e 

desejos –DES. 

 

EM(estado mental) 

 

M(modalizadores) 

   

CRE(crença) 

 DES(desejo) 

Intencionalidade enquanto expressão lógica de CRE e DES 

 

≠E≠ (expressão lingüística) / 

Enunciação 

E  EM + EC  

EC  p  

EM  M     CRE       EM

                DES       

EM 
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Grice (1998), em suas postulações, também propôs um meio de 

detectar a intenção das proposições, a partir da análise dos significados. 

Em linhas gerais, a proposta do autor refere-se à capacidade de o 

interlocutor perceber um significado como algo não natural à sua prática 

lingüística. Em outras palavras, deve haver algo dentro da linguagem que 

seja capaz de estabelecer aos significados uma percepção distinta, o que 

implica dizer que por detrás dos significados há uma intenção que os façam 

se distinguirem da normalidade. No entanto, Grice (1998) não esclarece se 

haveria enunciados naturais e não naturais que constituíssem significados 

também com essa característica, dizendo apenas que o locutor ao construir 

um modelo não natural para o significado, teve a intenção prévia de fazê-

lo. 

Claramente, devemos ao menos acrescentar que, para X ter 

significado NN alguma coisa, X deve ter sido proferido, não 

meramente, com a intenção de induzir a uma certa crença, 

mas também que o locutor deva ter pretendido que a 

audiência reconheça a intenção por detrás do enunciado. 

(GRICE, 1998, p.122) 

 

M  M M CL M  M M  

    

 Forte CRE Pass   p  Forte DES Pass   p 

Fraco  Pres   Fraco  Pres  

Fut ¬ ∧   Fut ¬ 

¬ ∨    ¬ 

¬ →    ¬  

      

     M – Modalizadores de itensidade; P  -  Proposição;  

     CL – Conectivo lógico;    –  Interseção; 

     CRE e DES – EMIntencional;  ∧  –  conjunção; 

      –  Possibilidade;   ∨  –  disjunção; 

      –  Necessidade;   →  –  Implicação Relativa; 

    ¬  –  Negação;      –  Implicação Absoluto; 

   ¬  –  Contingência;   ... 

   ¬  –  Impossibilidade;  ...    
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Em contrapartida, Mari (2007) questiona o modelo de Grice (1998) 

atualizando-o a partir da postulação de que há enunciados naturais EdoN e 

enunciados não-naturais EdoNN. Nesse sentido, um EdoN é aquele cuja 

forma lingüística não requer quaisquer operações de ajuste sintagmático ou 

lexical e quando é possível interpretá-lo sem recorrer a contextos especiais 

de enunciação. Já um EdoNN é aquele em que há um certo estranhamento 

em sua forma lingüística, ocasionado pela violação das relações 

sintagmáticas padrões, correlações entre propriedades lexicais, 

potencialização das condições polissêmicas ou disponibilidade de 

atualização de diversas relações sintagmáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDON 

Quando a sua forma lingüística 

não requer quaisquer 

operações de ajuste 

sintagmático ou lexical. 

 
EDONN 

Quando há qualquer 

estranhamento em sua forma 

linguistica, ocasionado por 

violação das relações 

sintagmáticas, violações das 

correlações entre propriedades 

lexicais. 

 

SONN 

Quando há uma certa 

deformação no 

significado natural. 

 

SON 

Quando for obetido 

através de uma 

decondificação 

direta das relações 

sintagmáticas. 

 

SO intencional: Quando for resultado da 

combinação interpretativa entre [EDON] ∧ [SON]  

e  [EDONN] ∧ [SONN]. 

[EDON] ∧ [SON] (nesse caso devemos recorrer a 

outras instâncias, e não mais às do enunciado, para 

determinar algum tipo de registro do intencional) 

 
Operadores de intencionalidade: 

 

1º critério / ruptura de implicações lexicais naturais: uma implicação lexical resulta 

da correlação entre dois itens lexicais, de tal forma que, dado um termo antecedente, 

podemos chegar a um conseqüente; 

2º critério: recodificação de valores lexicais; 

3º critério: contradições lexicais. 

 

SO convencional: 

Derivação do 

significado natural. 
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Partindo dessa noção, é possível considerar que os falantes possam 

alterar o padrão dos significados de um enunciado intencionalmente, 

obrigando-nos a interpretar a sua feição ‘deformada’ ou a regularmente 

“normal”. Nesse sentido, Mari (2007) sugere que a intencionalidade parta 

da combinação de [EDON] ^ [SON]; [EDONN] ^ [SONN], ou ainda, de 

[EDON] ^ [SON], cuja interpretação deva recorrer a outras instâncias, e não 

mais às do enunciado, para determinar algum tipo de registro do 

intencional, uma vez que, nesse caso, não há alguma marcação que 

favoreça a percepção de qualquer estranhamento. Nesse contexto, o autor 

afirma que tais combinações de enunciados podem ser percebidos a partir 

da observação dos seguintes critérios: (I) ruptura de implicações lexicais 

naturais: uma implicação lexical resulta da correlação entre dois itens 

lexicais, de tal forma que, dado um termo antecedente, podemos chegar a 

um conseqüente; (II) recodificação de valores lexicais; (III) contradições 

lexicais.  

Nesta perspectiva, ressaltamos a diferença entre intencionalidade e 

consciência, pois, segundo Searle, “muitos estados conscientes não são 

intencionais - por exemplo, um sentimento súbito de exaltação – e muitos 

estados Intencionais não são conscientes – por exemplo, tenho muitas 

crenças sobre as quais não estou pensando agora e nas quais posso nunca 

ter pensado.” (SEARLE, 1995, P.2-3)264  

 

 

 

 

 

 

 
264 São Tomás de Aquino - a intenção do intelecto é definida como o objeto da consciência 

e da realidade conhecida, definida por “palavra interna” (verbum mentis); Husserl - a 

intencionalidade é a própria consciência, isto é, a consciência de algo; Del Nero - 

consciência é o palco das funções mentais (pensamento, juízo, vontade, emoção) que 

trarão à tona conteúdos não conscientes.  

EMCONSCIENTES – não-intencionalidade (acontecimentos repentinos, sobressaltos) 

EMINCONSCIENTES – não-intencionalidade (desejos e crenças sobre os quais não se 

têm consciência) 

 

EM¬INT – (ansiedade, exaltação, nervosismo) não direcionados 

EMINT – (temor, raiva, desejo, indignação, certeza etc) 
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Dois EM diferentes ou apenas um EM com um teor mais 

COMPLEXO? Não há uma distribuição rigorosa entre uma ou outra forma 

dos EM`s ou do EMCOMPLEXOS, pois, mesmo aquilo que consideramos 

puramente físico pode ter uma dimensão intencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Notações lógicas da intencionalidade 

 

Se um EM é uma forma de orientar um EC para um determinado 

tipo de juízo que dele podemos ou queremos fazer, o EC é apenas um 

reflexo de um fato do mundo com o qual interagimos a partir de um dado 

EM – DIRECIONALIDADE. Assim, quando agimos sobre um EC, 

criamos EM`s ou EMCOMPLEXOS específico(s) que definem uma forma de 

percebê-lo, ou seja: 

 

 

[(Homem)n]
 (EM`s ou EMcomplexo)n 

    

 

 

 

    Notações lógicas da intencionalidade 

 

Deste modo, seguindo a sistemática proposta pelos autores e 

adequando-a em uma fórmula geral composta de meta-predicados de que 

crenças e desejos unidos por conectivos lógicos, não se descurando da 

(ASSOCIAÇÃO) 

EM¬INT:    Ansiedade      CL x     EMINT: Expectativa CL resolver x  

                 Exaltação 

                Nervosismo     

 

 

EMINT:    Temor  Dúvida  Raiva              CL (EC/p: ______)  

              Otimismo Desejo  Expectativa 

              Indignação Certeza  Repúdio  
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diferença entre intencionalidade e consciência, é possível a determinação 

da intencionalidade em proposições específicas e em combinações de 

proposições específicas. Então, tomemos como ponto de partida a narrativa 

de um crime em um processo criminal. 

 

4. NOTAÇÕES LÓGICO-JURÍDICAS PARA UM CRIME 

HIPOTÉTICO. OPERADORES E CRITÉRIOS DE 

INTENCIONALIDADE, COMO PARÂMETROS LINGÜÍSTICO-

FILOSÓFICOS, APLICADOS ÀS PROPOSIÇÕES DE UM 

PROCESSO CRIMINAL. 

 

 As notações lógico-jurídicas para um crime hipotético podem ser 

descritas do modo como exposto abaixo: 

 

“A e B são acusados do delito de tráfico de drogas tipificado 

no artigo 344 do Código Penal, com a concorrência da 

circunstância agravante do artigo 344 rep. a) 3º, pois a 

quantidade de heroína apreendida com eles (mais de 122 

gramas de heroína pura) é considerada – de acordo com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal – de ´notória 

importância`. A droga tinha sido encontrada pela polícia 

numa bolsa, escondida no travesseiro de uma cama de casal, 

situada no quarto de um apartamento onde – quando a 

polícia entrou para efetuar a verificação – estavam A e B (um 

homem e uma mulher respectivamente). Na audiência o 

advogado de defesa e os acusados, A e B, sustentaram que, 

embora os dois últimos vivessem juntos no mesmo 

apartamento, eles não mantinham mais que uma relação de 

amizade, dormiam em quartos diferentes e, concretamente, B 

não tinha conhecimento da existência da droga. Em 

decorrência disso, o advogado de defesa, em suas conclusões 

definitivas, solicitou a absolvição de B. Entretanto a 

sentença, num dos seus ´antecedentes do fato`, considerou 

´fato provado` que A e B compartilhavam o quarto referido e 

que, consequentemente, B tinha conhecimento e havia 

participado da atividade de tráfico de drogas, da qual ambos 

eram acusados. A justificação que aparece é esta: ´Os 

acusados (A e B) compartilhavam a habitação referida, como 

prova – apesar de, na audiência,  eles terem declarado não 

serem mais que simples amigos – o testemunho dos dois 

policiais que fizeram a verificação e que disseram ser essa a 

única cama que estava desfeita (a verificação foi realizada 

‘as 6 horas da manhã) e em cujo quarto estavam todos os 

objetos pessoais dos acusados, e o fato de que, em escrito ao 

juiz de instrução (dirigido enquanto A estava cumprindo 

prisão preventiva), [...] o acusado (A) se refere a (B) como 

´minha mulher`. Esquematicamente o argumento seria o 

seguinte: 
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(...) 

Havia apenas uma cama desfeita na casa. 

Eram seis horas da manhã quando ocorreu a verificação. 

Toda a roupa e os objetos pessoais de A e de B estavam na 

mesma habitação em que se encontrava a cama. 

Meses depois, A se refere a B como ´minha mulher`. 

Logo, na época em que se realizou a verificação, A e B 

mantinham relações íntimas (e, consequentemente, B sabia da 

existência da droga) 

(...) 

O argumento não tem caráter dedutivo, pois a 

passagem das premissas à conclusão não é necessária, 

embora altamente provável. Se se aceita a verdade das 

premissas, então existe uma razão forte para aceitar também 

a conclusão, embora, é claro, não possa haver certeza 

absoluta: teoricamente é possível que B tivesse acabado de 

chegar em casa às 6 da manhã, que seus objetos pessoais 

estivessem na casa de A porque ele pensava em fazer limpeza 

em regra nos armários, e que, depois da declaração de 

ambos, a amizade existente entre eles tivesse se convertido 

numa relação mais íntima.” (ATIENZA. As razões do 

Direito. 2000. Pg. 40/41) 

 

Assim, Λx  [(Mx ∧ Nx  ∧ Ox ∧ Px → Qx) → Rx] → Sx, ou 

seja, existe um x, tal que se x tem uma cama desfeita e se x é submetido à 

uma verificação as seis horas da manhã e se x tem sua roupa e seus objetos 

pessoais juntos aos de A (traficante de drogas) na mesma habitação em que 

se encontrava a cama e se A se refere a x como ´minha mulher`, então, x 

mantinha relações íntimas com A; se x mantinha relações íntimas com A, 

então, x sabia da existência da droga; se x sabia da existência da droga, 

então, x comete ato de tráfico de drogas. 

Sobre o argumento esquematicamente epigrafado no problema 

apresentado inicialmente e representado simbolicamente acima, podemos 

observar o seu desenvolvimento a partir dos conectivos correspondentes a 

conjunção e a disjunção, respectivamente: 

 

1. Λx  [(Mx ∧ Nx  ∧ Ox ∧ Px → Qx) → Rx] → Sx  

MB ∧ NB  ∧ ~ OB ∧ PB  

Logo, ~Qx, ~Rx, ~Sx 
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2. Λx  [(Mx ∨ Nx  ∨  Ox ∨  Px → Qx) → Rx] → Sx  

MB ∨ NB  ∨ ~ OB ∨ PB 

Logo, Qx, Rx, Sx 

 

Esquematicamente, o tipo de raciocínio jurídico que se utiliza a 

partir da sentença anterior é o seguinte: Quem realizar atos de tráfico de 

drogas em uma quantidade de notória importância deverá ser punido, de 

acordo com o artigo 344 e 344 rep. a) 3º do Código Penal, com a pena de 

prisão maior. (Código Penal Espanhol) (ATIENZA. As razões do Direito. 

2000. Pg. 43) 

Em notação lógico-jurídica:  

 

Λx   Ex ∧  Fx → DSPx    Λx   Gx 

→ DSPx 

EA ∧  FA ∧ EB ∧  FB    GAB 

Logo, DSPA ∧ DSPB   

 Logo, DSPAB 

 

No entanto,  

Λx   Hx → G´x    Λx   Hx 

→ DSPX 

Λx   Gx → DSPx    Ht 

Logo, Λx   Hx → DSPX   Logo, 

DSPt 

 

se considerarmos H como um fato qualquer e G´ como atos de consumo de 

drogas em uma quantidade enorme podemos inferir que a primeira e a 

segunda conclusão se segue dedutivamente de suas premissas e ambas as 

conclusões não incorrem em uma non distributio medii.  
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 Considerando essas questões e os critérios de análise propostos por 

Grice (1998) e Mari (2007), bem como a aplicação da teoria de Searle 

(1995), para a determinação da intencionalidade discursiva, devemos 

apontar uma proposição, sobre a qual instituiremos os meta-predicados 

lógicos de crenças e desejos, para, então, determinada a intencionalidade, 

apontarmos uma combinação de proposições que, em uma estrutura 

narrativa, demonstra variações na intencionalidade determinada 

inicialmente. Assim, passamos a considerar a narrativa do problema 

proposto: 

“No dia 03 de agosto de 2003, por volta das 04:30h, na Rua 

Santo Antônio do Monte, nº1264, bairro Américo Silva, 

Lagoa da Prata /MG, na Sauna do Lauro, próximo à Igreja 

Nossa Senhora do Rosário, Lagoa da Prata /MG, estava 

sendo realizada uma festa com a presença de várias pessoas, 

entre elas o denunciado Adriano de Souza Silva. A festa foi 

organizada por Jonas Luiz de Oliveira e Marcelo Apolinário 

cabral, vulgo “Tchetchelo”, sendo denominada “Amigos 

Fest” e marcada para o dia 02.08.03, com o objetivo de 

comemorar o aniversário dos organizadores. Os convidados, 

em sua maioria rifeiros, eram colegas dos aniversariantes e 

os convites estavam sendo vendidos. O denunciado Adriano 

de Souza Silva não havia sido convidado, mas comprou um 

ingresso da pessoa denominada Jean Carvalho dos Santos e 

foi o primeiro a chegar na festa, por volta das 22:30h e 

sentou-se em uma mesa, tomando cerveja. Vandeir Rosa da 

Paixão, vulgo “Didi”, ficou na portaria, ajudando o anfitrião 

a recolher ingressos dos convidados. Por volta das 12:00h, o 

denunciado começou a “aprontar uma confusão”, se 

envolvendo em vias de fato com Ronaldo Júnior da Silva, 

vulgo “Juninho” e Alex zamiro Pires, vulgo “Lequinha”. O 

organizador da festa, Jonas Luiz de Oliveira foi chamado 

para intervir e pediu para o denunciado Adriano para que 

ficasse quieto e não mais atrapalhasse a festa. Por duas vezes 

Jonas teve que intervir e pedir os envolvidos no “bate boca” 

se afastassem para evitar brigas. Horas depois, Vandeir Rosa 

da Paixão, vulgo “Didi” informou ao Jonas que havia 

presenciando o denunciado chutar e quebrar uma garrafa 

vazia, próximo da porta de um barracão. Jonas, então, 

conversou com o denunciado, dizendo que iria colocá-lo para 

fora do recinto, caso continuasse a proceder daquela 

maneira. Por volta das 04:00h, o denunciado levantou-se e 

chutou a cadeira na qual estava sentado, ao este isto por 

Jonas que o advertiu, dizendo: “Não chuta não senão todo 

mundo vai querer chutar”. Neste momento o denunciado 

puxou a camisa de Jonas e com o dedo em riste, em um tom 

ameaçador disse: “Fique esperto!” O denunciado Adriano de 

Souza Silva ainda desferiu um tapa no rosto de Jonas, as 

demais pessoas que estavam na festa intercederam, mas não 

conseguiram acalmar o denunciado que parecia querer 
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brigar com todos que ali estavam. Vandeir Rosa da Paixão, 

vulgo “Didi”, aproximou-se do denunciado e o foi levando 

até um muro da casa em frente da sauna e nesse instante 

Marcelo Apolinário Cabral, vulgo “Tchetchelo”, chutou as 

pernas do denunciado. Houve uma nova interferência das 

pessoas no sentido de apaziguar os ânimos. O denunciado 

Adriano de Souza Silva resolveu sair do local, dirigindo-se 

para a sua residência em companhia de Uelton César de 

Souza, vulgo “Eltinho” e de Alberto Felipe de Oliveira, vulgo 

“Nanão”. Algum tempo depois, aproximadamente, retornou 

ao local da festa armado com um facão. Vandeir Rosa da 

Paixão e Jordane Donizete Morais Alves estavam 

conversando junto ao muro, do lado de fora da sauna, e ao 

avistarem o denunciado correram para a área descoberta; 

neste momento um dos organizadores da festa, Jonas, 

acionou o controle remoto para fechar o portão eletrônico, 

Jordane correu e conseguiu entrar em um cômodo para se 

proteger, mas Vandeir Rosa da Paixão ficou no pátio, na 

área descoberta e foi, brutalmente, agredido pelo denunciado 

Adriano de Souza Silva com golpes de facão, pois este logrou 

êxito em adentrar no recinto. Os primeiros golpes atingiram 

as pernas da vítima e, posteriormente, foram desferidos 

golpes na parte superior do corpo da vítima Vandeir Rosa da 

Paixão. No momento das agressões somente se encontravam 

no pátio o denunciado e a vítima que não teve como fugir, 

ficou acuada e procurou se defender correndo paralelamente 

ao muro e colocando os braços na frente do rosto para evitar 

os golpes. Em dado momento, o denunciado golpeou a cabeça 

da vítima Vandeir Rosa da Paixão. Os golpes de facão, 

desferidos pelo denunciado, causaram-lhe graves lesões que 

foram a causa eficiente de sua morte, como consta do exame 

de corpo de delito a causa da morte foi devida a uma 

hemorragia externa aguda, produzidas por ferimentos corto-

contusos (fls. 27). O denunciado saiu para fora da sauna por 

um pequeno portão, mas foi cercado por colegas da vítima, 

que impediram sua fuga. Jonas, o organizador, tomou o facão 

das mãos do denunciado e ficou aguardando a chegada da 

polícia militar que já havia sido acionada, desde o primeiro 

incidente na festa. Com a chegada dos policiais militares foi 

dada voz de prisão em flagrante ao denunciado e a arma 

utilizada no crime foi apreendida. A autoria está comprovada 

pela própria situação de flagrante em que foi encontrado o 

denunciado. A materialidade, por sua vez, está evidenciada 

pela apreensão da arma utilizada no crime (fls. 22), bem 

como pelo exame de Corpo de Delito – Relatório de 

Necropsia (fls. 23/27). Diante do exposto, praticou o ora 

denunciado Adriano de Souza Silva condutas que se amoldam 

às figuras típicas previstas nos artigos 21, do Decreto-Lei 

3688/41 e artigo 121, §2, inciso II e IV, do Código Penal 

Brasileiro, na forma do artigo 69 (concurso material), 

também do Código Penal Brasileiro. Requer o Ministério 

Público a autuação e o recebimento da presente denuncia, a 

citação do denunciado para interrogatório e defesa que tiver, 

a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, para que se 

realize a sua PRONUNCIA e, posterior julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri.” 
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Esquematicamente o argumento é reduzido aos seguintes termos: 

• Vandeir Rosa da Paixão e outros desentendem-se com 

o denunciado Adriano de Souza Silva; (A) 

• O denunciado Adriano de Souza Silva sai e retorna, ao 

local da festa, armado com um facão; (B) 

• Vandeir Rosa da Paixão e Jordane Donizete Morais 

Alves, ao avistarem o denunciado, correm para a área 

descoberta; (C) 

• Quando o portão é fechado, Jordane corre e consegue 

entrar em um cômodo para se proteger, restando Vandeir 

Rosa da Paixão que ficou no pátio, na área descoberta; 

(D) 

• O denunciado Adriano de Souza Silva logrou êxito em 

adentrar no pátio, na área descoberta; (E) 

• Vandeir Rosa da Paixão foi, brutalmente, agredido 

pelo denunciado Adriano de Souza Silva com golpes de 

facão e, não tendo como fugir, ficou acuado colocando os 

braços na frente do rosto para evitar os golpes; (F) 

•  No momento das agressões somente se encontravam 

no pátio o denunciado Adriano de Souza Silva e a vítima 

Vandeir Rosa da Paixão; (G) 

• Os golpes de facão causaram, em Vandeir Rosa da 

Paixão, graves lesões que foram a causa eficiente de sua 

morte; (H) 

• O denunciado Adriano de Souza Silva saiu 

para fora da sauna por um pequeno portão, mas foi 

cercado por colegas da vítima, que impediram sua fuga 

até a chegada da polícia militar; (I) 
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• Com a chegada dos policiais militares foi 

dada voz de prisão em flagrante ao denunciado Adriano 

de Souza Silva; (J) 

• A arma utilizada no crime foi apreendida. 

(K) 

 

• Logo, a autoria está comprovada pela 

própria situação de flagrante em que foi encontrado o 

denunciado Adriano de Souza Silva. A materialidade, por 

sua vez, está evidenciada pela apreensão da arma 

utilizada no crime (fls. 22), bem como pelo exame de 

Corpo de Delito – Relatório de Necropsia (fls. 23/27). 

(M) 

O argumento não tem caráter dedutivo, pois a passagem das 

premissas à conclusão não é necessária, embora altamente provável. Se se 

aceita a verdade das premissas, então existe uma razão forte para aceitar 

também a conclusão, embora, é claro, não possa haver certeza absoluta: 

teoricamente é possível que o denunciado Adriano de Souza Silva não 

tivesse agredido Vandeir Rosa da Paixão por um motivo qualquer que 

escape a percepção do homem, como, por exemplo, o fato de poder existir 

uma terceira pessoa na área descoberta que tenha pego e, depois, devolvido 

o facão para o denunciado Adriano de Souza Silva. 

As regras de experiência desempenham, no caso, um papel 

semelhante ao das regras de inferência nos argumentos dedutivos e os 

magistrados não podem se servir unicamente das regras de experiência, 

pois, estão sujeitos às regras processuais de avaliação da prova. Em 

notação Lógico-jurídica: 

Λx {{[(Cx ∨ Dx ∨ Ex) → Gx] ∨ Ax ∨ Bx}→ Fx}→ 

Hx  

Λx {{[(Hx ∨ Ix) → Jx] ∨ Kx}→ Mx} 
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ou seja, existe um x, tal que se x se vê diante do fato de que a vítima corre 

para o local do crime e se x se vê diante do fato de que a vítima fica 

sozinha no local do crime e se x entra no local do crime, então x está 

sozinho com a vítima no local do crime. Se x está sozinho com a vítima no 

local do crime e se x já havia se desentendido com a vítima e se x estava no 

local do crime armado com um facão, então a vítima foi brutalmente 

agredida por x com golpes de facão. Se x agrediu a vítima com golpes de 

facão, então x causa a morte da vítima. Se x causa a morte da vítima e ao 

sair do local do crime por um pequeno portão é detido, então é preso em 

flagrante. Se x é preso em flagrante e a arma utilizada no crime é 

apreendida, então a materialidade está evidenciada (pela apreensão da 

arma utilizada no crime (fls. 22), bem como pelo exame de Corpo de 

Delito – Relatório de Necropsia (fls. 23/27)).265  

 Esquematicamente, o tipo de raciocínio jurídico que se utiliza a 

partir da sentença anterior é o seguinte: quem causa a morte de outro (Mx) 

com a utilização de um facão (Ox) pratica um ato que se amolda as figuras 

típicas previstas nos artigos 21, do Decreto-Lei 3688/41 e artigo 121, §2, 

 
265 "Ao apreender a essência dos atos do querer e do conhecimento do homem - postos 

como objetivas realidades, na posição de objetos do conhecimento - verifica-se que o 

conhecer e o querer humanos se voltam sempre para uma meta; visam um objetivo. O 

conhecimento é conhecimento de algo, posto ante o sujeito. O querer é querer algo posto 

como fim pelo sujeito. A característica ontológica, portanto, do conhecer e do querer 

humanos está nesta `intencionalidade`, isto é, nesta `finalidade`, que é sempre, por 

força da normação ôntica, visada pelo agente. A ação, portanto, como decorrência desta 

estrutura ontológica, é sempre, enquanto autenticamente humana, ‘exercício de atividade 

final’. " (Luiz Luisi. O tipo penal, a teoria finalista e a nova legislação penal. Porto 

Alegre. Fabris. 1987.) 

Miguel Reale Jr. afirma, também, que a ação humana é ontologicamente finalista, 

integrando-a a intencionalidade, por força de sua própria estrutura. Diz mais, o mestre 

paulista: "Além do caráter finalístico da ação, se impõe, também, a causalidade como uma 

exigência do real". (Reale Jr. Miguel; Teoria do delito; São Paulo; Editora Revista dos 

Tribunais; 1998, p.32.) 

Na visão finalista (causalidade psicológica ou dirigida), o fato natural será composto de 

uma ação ou omissão dirigida a uma finalidade, resultado e nexo causal. O fato típico, por 

seu turno, consistirá em tipicidade, uma ação dolosa (tipo doloso) ou culposa (tipo 

culposo), resultado e nexo causal. Não existiria a necessidade de listar-se a tipicidade 

como um dos elementos do fato típico doloso: o dolo não está na ação, mas na ação 

típica. Tal raciocínio, entretanto não pode ser aplicado ao fato típico culposo. Explica-se: 

pode haver culpa fora dos tipos penais (culpa civil). 
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inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 (concurso 

material), também do Código Penal Brasileiro, devendo ser condenado pela 

prática de tal ato. Em notação Lógico-jurídica: 

Λx   [(Mx ∨ Ox)→ DSCx] 

M(ADRIANO DE SOUZA SILVA) ∨ O(ADRIANO DE SOUZA SILVA) 

 

Logo, DSC(ADRIANO DE SOUZA SILVA) 

 

Com o argumento da segunda premissa incorremos em uma non 

distributio medii ao inferirmos que todos causam a morte de outro (Mx) 

com a utilização de um facão (Ox) praticam um ato que se amolda as 

figuras típicas previstas nos artigos 21, do Decreto-Lei 3688/41 e artigo 

121, §2, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 

(concurso material), também do Código Penal Brasileiro, devendo, 

portanto, ser condenado pelas práticas de tais atos. E se considerarmos 

somente a conclusão “DSC(ADRIANO DE SOUZA SILVA)” não é possível perceber 

as falácias das premissas. 

Para tanto, consideremos, ainda, uma organização temática sobre as 

proposições do réu, ou seja, a relação entre bebida e amnésia na 

proposição: Acho que sou alcoólatra. Já entrei 3 vezes no AA, mas bebo só 

nos dias de folga, podemos observar que ele se pauta em dois atos de fala: 

ato direto (assertivo/dizer) – Dúvida (Acho que sou alcoólatra [...]) e o ato 

indireto (diretivo) de levar o ouvinte a acreditar que o alcoolismo provoca 

esquecimento, uma vez que utiliza dessa proposição para implicitamente 

deixar entender que a maior culpada é a bebida. Assim, adotando os meta-

predicados, podemos elencar as possíveis crenças e desejos da proposição 

exposta: 

Operadores e critérios de intencionalidade: parâmetros lingüísticos-

filosóficos 
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FATO: CRIME – HOMICÍDIO DE VANDEIR ROSA DA PAIXÃO. 

TEMA DAS PROPOSIÇÕES: Bebida e amnésia. 

 

Primeira Proposição Adriano: 

Acho que sou alcoólatra. Já entrei 3 vezes no AA, mas bebo só nos dias 

de folga 

 

Ato direto (assertivo / dizer) – Dúvida (Acho que sou alcoólatra...). 

Ato indireto (diretivo) – levar o ouvinte a acreditar que o alcoolismo 

provoca esquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir daí, aplicando os operadores e critérios de intencionalidade 

sob os parâmetros lingüístico-filosóficos, dos autores que se dispuseram a 

discutir o processo intencional, temos a seguinte formulação lógico-

intencional de que associando um estado intencional sobre a proposição 

temos que partindo da crença (de que a bebida é a causa de sua atitude 

descontrolada) sobre a necessidade de se proferir tal proposição, 

exatamente, nesses termos e intercedida do desejo de que as pessoas 

acreditem que ele tem consciência do problema com o álcool, a não ser 

quando está sob o efeito desse; também sobre a necessidade da proposição 

tem a idéia de que ser alcoólatra implica naturalmente beber todos os dias, 

1.0 Crenças - Cre (p): 

1.1 De que a bebida é a causa de sua 

atitude descontrolad; 

1.2 De que beber nos dias de folga não 

implica descontrol; 

1.3 De que se confessasse alcoólatra 

poderia dizer que não tinha consciência 

do que estava fazendo; 

1.4 De que o alcoolismo é um 

descontrole e faz mal; 

1.5 De que pode ser inocentado pelo fato 

de se considerar alcoólatra; 

1.6 Na necessidade de participar do AA 

1.7 De que não consegue se livrar do 

vício; 

1.8 De que pode ser preso. 

 

2.0 Desejos: Des (p): 

2.1De que as pessoas acreditem que 

ele tem consciência do problema 

com o álcool, a não ser quando está 

sob o efeito deste; 

2.2 De não ser preso; 

2.3 De que seja inocentado pelo fato 

de se declarar alcoólatra; 

2.4 De que as pessoas reconheçam 

que ele não teve a intenção de matar; 

2.5 De que as pessoas reconheçam 

que a bebida é a causadora do crime; 

2.6 De que as pessoas o reconheçam 

como alcoólatra, mas que só bebe 

nos dias de folga. 
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o que nos leva a refletir sobre a veracidade e sinceridade da proposição, 

enquanto meio crucial para a obtenção da própria defesa, uma vez que é de 

praxe querer exaurir-se da possibilidade de ser condenado. Sob esse 

aspecto, vale ressaltar que além de outras possíveis intenções, o fato de de 

não ser preso, consiste na principal intenção do réu. 

Ao mesmo tempo, partindo do critério de Grice (1998), no que 

concerne a noção não-naturalidade como operador de intencionalidade; ser 

alcoólatra implica não-naturalmente não ter consciência do problema 

quando bebe (beber só nos dias de folga). Isso nos mostra que ao usar de 

tal proposição, é possível inferir que o réu tenha tentado realçar a questão 

do alcoolismo como fator primordial para a justificativa do crime. Em 

fórmula lógica, temos a seguinte construção: EMINT ∩ (EC)/Proposição: 

Acho que sou alcoólatra. Já entrei três vezes no AA, mas bebo só nos dias 

de folga: {=Cre 1.1 (□ p) ∩ Des 2.1 (□ p)}.  

Destacando a relação entre achar que é alcoólatra e o fato de ter 

entrado três vezes no AA, podemos ter  o estado intencional de certeza 

sobre a mesma proposição: EMINT= CERTEZA EMINT ∩ (EC)/Proposição: 

Acho que sou alcoólatra. Já entrei três vezes no AA, mas bebo só nos dias 

de folga: {=Cre 1.3,1.4 (p) ∩ Des 2.1; 2.5 (p)}. Nesse sentido, podemos 

inferir que o réu parta da crença de que se confessasse alcoólatra poderia 

dizer que não tinha consciência do que estava fazendo e de que o 

alcoolismo é um descontrole e faz mal. Pelo fato de demonstrar ter a 

consciência de que precisa se tratar no AA, usando a construção “Eu 

acho”, mas jogando com uma certa idéia de dúvida, fica evidente a 

intenção de que as pessoas reconheçam que a bebida é a causadora do 

crime e de que ele tem consciência do problema com o álcool, a não ser 

quando está sob o efeito deste. Logo, vimos que no processo da 

intencionalidade, podemos observar a presença de estados mentais 

intencionais extremamente complexos, pois é possível combinar diferentes 

crenças e desejos, de acordo com o enfoque dado em cada princípio de uma 

proposição. 
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Numa segunda proposição, partindo ainda da relação entre bebida e 

amnésia, temos para a proposição: Não lembro quantas facãozada dei nele 

porque ele estava com o braço levantado em frente aos olhos. Foi muito 

rápido, não chegou a dois minutos e saí de lá com a arma.; Não lembro o 

que aconteceu com a arma. Não sei se alguém pegou da minha mão, as 

seguintes formulações: EMINT= CRENÇA (ACREDITAR); ato direto 

(assertivo /dizer), pelo fato de afirmar não se lembrar do crime; ato indireto 

(diretivo) , no intuito de levar o ouvinte a acreditar que a não lembrança 

Operadores e critérios de intencionalidade: parâmetros lingüístico-

filosóficos 

EMINT ∩ (EC)/Proposição: Acho que sou alcoólatra. Já entrei três vezes no 

AA, mas bebo só nos dias de folga:  

{=Cre 1.1 (□ p) ∩ Des 2.1 (□ p)}  

1.1 De que a bebida é a causa de sua atitude descontrolada 

2.1De que as pessoas acreditem que ele tem consciência do problema com o 

álcool, a não ser quando está sob o efeito deste. 

EMINT= CERTEZA EMINT ∩ (EC)/Proposição: Acho que sou alcoólatra. Já 

entrei três vezes no AA, mas bebo só nos dias de folga:  

{=Cre 1.3,1.4 (p) ∩ Des 2.1 (p)}  

1.3 De que se confessasse alcoólatra poderia dizer que não tinha consciência do 

que estava fazendo. 

1.4 De que o alcoolismo é um descontrole e faz mal. 

2.5 De que as pessoas reconheçam que a bebida é a causadora do crime 

{=Cre 1.3, 1.4 ( p) → Des 2.5 ( p)}  

 

NA TEORIA DE GRICE   [EDON] ^ [SON]  

ILPRI: Ser alcoólatra → N beber todos os dias 

OP INT:  Ser alcoólatra → NN Não ter consciência do problema quando bebe 

(beber só nos dias de folga) 

 

CRITÉRIO DE INTENCIONALIDADE  

Implicação: O réu é dependente do álcool 

Pressuposição: O réu tentou se livrar do vício no AA (Já entrei 3 vezes no AA) / 

Não ter consciência do problema quando bebe. 
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implica o fato de não ser culpado. Isso, seguindo as crenças e desejos 

abaixo: 

Operadores e critérios de intencionalidade: parâmetros lingüístico-

filosóficos 

 

Adriano: Segunda Proposição: 

 

Não lembro quantas facãozada dei nele porque ele estava com o braço 

levantado em frente aos olhos. Foi muito rápido, não chegou a dois 

minutos e saí de lá com a arma.; Não lembro o que aconteceu com a 

arma. Não sei se alguém pegou da minha mão. 

 

EMINT= CRENÇA (ACREDITAR) 

 

Ato direto (assertivo / dizer) – Não lembrar... 

Ato indireto (diretivo) – levar o ouvinte a acreditar que a não lembrança 

implica o fato de não ser culpado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Crenças - Cre (p): 

1.1De que não lembrar é uma 

justificativa; 

1.2.De que se a vitima não 

tivesse levantado o braço 

frente aos olhos ele se 

lembraria; 

1.3.De que a causa do 

esquecimento é a bebida; 

1.4 1.4.De que por ter sido 

muito rápido, ele não se 

lembra do que aconteceu com 

a arma.  

 

2.0 Desejos: Des (p): 

2.1De que as pessoas 

acreditem que ele realmente 

não se lembra do fato; 

2.2 De que a bebida seja 

reconhecida como a culpada 

pelo crime; 

2.3 De que ele seja absolvido; 

2.4 Que as pessoas acreditem 

que por ter sido muito rápido 

ele não tinha condições de se 

lembrar. 
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A partir daí, podemos observar o estado mental de esquecimento: 

EMINT ∩ (EC)/p Proposição: Não lembro quantas facãozada dei nele 

porque ele estava com o braço levantado em frente aos olhos. Foi muito 

rápido, não chegou a dois minutos e saí de lá com a arma.; Não lembro o 

que aconteceu com a arma. 

Não sei se alguém pegou da minha mão.; constituída a partir da 

fórmula {=Cre 1.1 (p) ∩ Des 2.1 (p), que se refere à combinação da 

crença de que não lembrar é uma justificativa para ser inocentado do crime, 

em relação a possibilidade da proposição ao dizer “Não sei se”, seguido do 

desejo de que as pessoas acreditem que ele realmente não se lembra de 

nada. Podemos ainda apontar a combinação de outras crenças e desejos, 

tais como: {=Cre 1.3 (□p) ∩ Des 2.2 (p), que se refere à crença de que a 

causa do esquecimento é a bebida e o desejo de que a bebida seja 

reconhecida como a culpada pelo crime. 

Nota-se, nesse exemplo, que há também uma proposição implícita – 

indireta em relação à bebida, uma vez que contexualizamos a proposição 

ao processo como um todo. 

Dessa maneira, percebemos facilmente a relação entre 

esquecimento de detalhes do crime e bebida. Ademais, podemos ainda 

observar o estabelecimento de uma crença futura {=Cre 1.4 (p) ∩ Des 2.3 

(p)} → Cre Fut (p)}, quando destacamos outro aspecto da mesma 

proposição: EMINT ∩ (EC)/p Proposição : Não lembro quantas facãozada 

dei nele porque ele estava com o braço levantado em frente aos olhos. Foi 

muito rápido, não chegou a dois minutos e saí de lá com a arma.; Não 

lembro o que aconteceu com a arma. Não sei se alguém pegou da minha 

mão.  

Nesse sentido, entendemos que o réu tenha usado a crença de que 

por ter sido muito rápido, ele não se lembra do que aconteceu com a arma e 

o desejo de ser absolvido, lançando mão de uma crença futura de Que as 

pessoas acreditem que por ter sido muito rápido ele não tinha condições de 

se lembrar dos detalhes do crime.  
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Operadores e critérios de intencionalidade: parâmetros lingüístico-filosóficos 

Fórmulas Lógicas:  EMINT ∩ (EC)  

 EMINT ∩ (EC)/p Proposição: Não lembro quantas facãozada dei nele porque ele 

estava com o braço levantado em frente aos olhos. Foi muito rápido, não 

chegou a dois minutos e saí de lá com a arma.; Não lembro o que aconteceu 

com a arma. Não sei se alguém pegou da minha mão.;  

{=Cre 1.1 (p) ∩ Des 2.1 (p)  

1.1De que não lembrar é uma justificativa  (proposição: justificativa)  

2.1De que as pessoas acreditem que ele realmente não se lembra 

EMINT ∩ (EC)/p Proposição : Não lembro quantas facãozada dei nele porque ele 

estava com o braço levantado em frente aos olhos. Foi muito rápido, não 

chegou a dois minutos e saí de lá com a arma.; Não lembro o que aconteceu 

com a arma. Não sei se alguém pegou da minha mão.;  

{=Cre 1.3 (□p) ∩ Des 2.2 (p)  

1.3 De que a causa do esquecimento é a bebida (proposição implícita – indireta)  

2.2 De que a bebida seja reconhecida como a culpada pelo crime. 

 

EMINT ∩ (EC)/p Proposição : Não lembro quantas facãozada dei nele porque ele 

estava com o braço levantado em frente aos olhos. Foi muito rápido, não 

chegou a dois minutos e saí de lá com a arma.; Não lembro o que aconteceu 

com a arma. Não sei se alguém pegou da minha mão.;  

{=Cre 1.4 (p) ∩ Des 2.3 (p)} → Cre Fut (p)}} (Que as pessoas acreditem que por ter sido 

muito rápido ele não tinha condições de se lembrar) 

1.4 De que por ter sido muito rápido, ele não se lembra do que aconteceu com a arma  

2.3 De que seja absolvido  

 

Implicação a partir da 1ª proposição. (contexto) 
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Portanto, torna-se explícita a idéia de que as proposições seguintes 

mantém a implicação de se referirem à primeira proposição, isto é, são 

dependentes de contextualização. Na teoria de Grice (1998), no que 

concerne à implicação primária podemos inferir que: saber como e quantos 

foram os golpes dados na vítima implica naturalmente ter consciência do 

fato e principalmente de que, se a vitima não tivesse colocado o braço na 

frente, ele talvez saberia quantos foram os golpes; enquanto que não se 

lembrar de quantos foram os golpes dados na vítima porque [foi muito 

rápido / não se preocupou naquele momento com a quantidade  etc.] 

implica não-naturalmente a reação da vítima de colocar o braço na frente 

impede o discernimento do agressor.(Não lembrar quantos foram os golpes 

dados na vítima porque ela estava com o braço levantado em frente aos 

olhos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA TEORIA DE GRICE [EDON] ^ [SON]  

ILPRI: Saber como e quantos foram os golpes dados na vítima → N Ter 

consciência do fato e principalmente de que, se a vitima não tivesse colocado o 

braço na frente, ele talvez saberia quantos foram os golpes.  

 OP INT: Não lembra quantos foram os golpes dados na vítima porque [foi 

muito rápido / não se preocupou naquele momento com a quantidade  etc.] 

→NN A reação da vítima de colocar o braço na frente impede o discernimento 

do agressor.(Não lembrar quantos foram os golpes dados na vítima porque ela 

estava com o braço levantado em frente aos olhos).  

 CRITÉRIO DE INTENCIONALIDADE  

 Implicação: De que o réu relaciona o seu esquecimento de quantos foram os 

golpes dados na vítima com o fato de ela estar como braço levantado em frente 

aos olhos; De que o réu se lembra do detalhe do braço da vitima frente aos 

olhos.  

 Pressuposição: De que se a vítima não tivesse levantado o braço frente aos 

olhos, o réu poderia ter se lembrado de quantos foram os golpes; De que o 

golpe estava direcionado para a região dos olhos; De que não houve tempo 

suficiente para pensar nos detalhes.; De que a causa do esquecimento se deve à 

bebida.  
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Sendo assim, em linhas gerais, podemos afirmar que o réu relaciona 

o seu esquecimento de quantos foram os golpes dados na vítima com o fato 

de ela estar como braço levantado em frente aos olhos; de que o réu se 

lembra do detalhe do braço da vitima frente aos olhos, partindo da 

pressuposição de que se a vítima não tivesse levantado o braço frente aos 

olhos, o réu poderia ter se lembrado de quantos foram os golpes; de que o 

golpe estava direcionado para a região dos olhos; de que não houve tempo 

suficiente para pensar nos detalhes.; de que a causa do esquecimento se 

deve à bebida. 

É possível observar no discurso do promotor e da delegada de 

polícia o critério de uma espécie de intencionalidade coletiva, em que as 

opiniões são bem explícitas no que concerne à culpabilidade e dolo do réu, 

no processo judicial. Nesse sentido, observa-se no discurso do promotor a 

intencionalidade de sentido de que o crime foi brutal, cabendo ao réu, 

portanto, o agravamento da pena: “Vandeir Rosa da Paixão ficou no pátio, 

na área descoberta e foi, brutalmente agredido pelo denunciado Adriano 

de Souza Silva com golpes de facão”. Podemos notar ainda que no discurso 

da delegada outras crenças tais como a de ser magarefe implica 

conhecimento pleno dos atos criminais, deixando clara a sua visão de que o 

réu já estava sendo considerado condenado pela polícia: 

 

[...] Fica evidente que tinha conduta de uma pessoa agressiva, 

com ânimo de brigar com alguém. Pelo que ficou apurado, o 

indiciado não tinha motivo para agir com tanta violência 

contra a vítima do lado de fora da sauna. A forma como acuou 

a vítima, dificultou sua defesa. Também, sua condição de 

magarefe, empregado do Matadouro municipal, acostumado a 

usar facas e similares para abater, descarnear e cortas partes 

duras de animais, facilitou a prática do crime, com requintes 

de crueldade.; [...] não pairam dúvidas de que houve 

realmente a prática de conduta delitiva de homicídio 

duplamente qualificado. (DELEGADA) 
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CONCLUSÃO 

 

Caracterizar o Direito (um dever ser formalista ou positivista) como 

uma expressão de predição diferente, portanto, segundo Anscomb (2001), 

de uma expressão de intenção é reduzir ou minimizar o problema proposto 

nesse trabalho que tomamos apenas como um ponto de partida de uma 

investigação que se demonstra, até agora, insuficiente para dar uma 

resposta direta e abrangente. A impossibilidade de uma resposta é 

demonstrada da seguinte forma:  

Se uma pessoa diz “vou fazer tal coisa”, podemos afirmar que, na 

maioria das vezes (dada a forma vicária que pode assumir), ela exprime 

uma intenção. Segundo Anscombe (2001), em L`intention, a ambigüidade 

poderia ser descrita da seguinte forma: 

{vou + infinitivo →[+ intenção]}  {vou + infinitivo →[- 

intenção]} 

e sua solução na dependência da natureza semântica da forma verbal 

infinitiva. O exemplo citado por Ascombe (L´intention) cinge : “Eu vou 

cair” como exemplo de uma predição e “Eu vou passear” como exemplo 

de uma intenção. 

 Se a primeira proposição é uma predição caracterizada como um 

ato futuro para o qual voluntariamente não deverei reunir esforços para que 

aconteça, mas que deverá acontecer, a segunda proposição se caracteriza 

como uma expressão de intenção, como um ato futuro para o qual deverei 

reunir esforços para que aconteça, sobre o qual posso tomar decisões para 

favorecer o curso de sua realização, atendendo ao interesse do agente. 

Essa diferença não é suficiente para determinar o caráter intencional 

presente nas proposições ou expressão de intenção decorrentes do 

interrogatório, oitiva de testemunhas, argumentos do Ministério Público, 

argumentos do advogado de defesa, argumentos do juiz, argumentos do 

perito etc., como uma exigência para a formação dos arquétipos 
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determinantes do real, pois, só assim, seria possível fazer afirmações não 

suscetíveis à non distributio medii, como demonstrado acima. 
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RESUMO: O presente artigo faz um estudo jurídico e econômico das 

fintechs, que são sociedades empresárias, geralmente startups, que atuam 

no mercado financeiro, mediante as ferramentas metodológicas da Análise 

Econômica do Direito. O objetivo geral é demonstrar a inteiração entre 

fintechs e análise econômica do direito. O objetivo específico é demonstrar 

a utilidade das fintechs para reduzir os custos de transação para os seus 

usuários, sob a ótica da Análise Econômica do Direito. Neste sentido, o 

problema a ser respondido é saber como o uso de fintechs pode contribuir, 

especificamente, também, para reduzir os custos de transação, tornando as 

operações financeiras mais céleres e mais eficientes. 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 
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qualitativa, por método indutivo, mediante pesquisa bibliográfica, toda ela 

especializada sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Fintechs. Análise Econômica do Direito. Custos 

de transação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo digital está em constante evolução. Cada vez mais, nos 

deparamos com novas invenções tecnológicas que, até então, muitos 

acreditavam ser impossível. Smartphones cada vez mais modernos e 

computadores que cabem na palma da mão. Dia após dia, o mercado digital 

inova e surpreende a todos. 

Ao nosso redor, tudo está em constante evolução. E, com o setor 

financeiro não poderia ser diferente. O setor financeiro possui uma leva de 

novos agentes que também evoluíram, iniciando uma era de tecnologia, 

inovação e potencial de crescimento. 

Dentre os novos agentes, estão as chamadas fintechs que, em 

apertada síntese, são sociedades empresárias, geralmente startups, que 

utilizam tecnologia para inovar e aprimorar o setor financeiro. 

Em um levantamento feito em 2018 pela Finnovation, em 

conjunto com o Finnovista e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), apurou-se a existência de 377 fintechs no Brasil, um crescimento de 

40% em relação ao ano de 2017 268. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo, realizar uma análise 

econômica e jurídica da fintech, para demonstrar que a sua utilização pode 

facilitar as transações, reduzir os custos de transação, maximizar os 

resultados e induzir comportamentos, aumentando-se a eficiência nos 

negócios jurídicos celebrados, de acordo com a Análise Econômica do 

Direito. 

Para tanto, será realizada uma breve introdução ao estudo da 

Análise Econômica do Direito, passando-se para um panorama geral das 

 
268 Disponível em: http://finnovation.com.br/mapa-de-fintechs-brasil-maio-de-2018/. 

Acesso em 08 jun. 2019. 

http://finnovation.com.br/mapa-de-fintechs-brasil-maio-de-2018/
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startups e, então, ser feita uma análise da fintech, almejando-se, de forma 

construtiva e acadêmica, refletir se a sua utilização pode, ou não, reduzir os 

custos de transação. 

 

2. BREVES PONDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE ECONÔMICA 

DO DIREITO 

 

Conforme foi acima salientado, o principal objetivo deste artigo é 

demonstrar se a utilização das fintechs pode facilitar as transações, reduzir 

os custos de transação, maximizar os resultados e induzir comportamentos, 

aumentando-se a eficiência nos negócios jurídicos celebrados. 

Porém, para se chegar à melhor conclusão, faz-se necessário 

realizar uma breve explicação acerca da Análise Econômica do Direito, 

bem como a forma que esta se aplica ao Direito Empresarial269. 

A Análise Econômica do Direito (AED), também conhecida como 

Law and Economics, se trata de um método de estudo jurídico-econômico 

no que diz respeito à estruturação, formação, impacto e consequências da 

aplicação dos princípios da Ciência Econômica ao Direito. Pode ser 

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

A Análise Econômica do Direito invoca a metodologia da ciência 

econômica junto à realidade fática do mundo jurídico. 

Embora a AED já tenha sido mencionada e estudada por outros 

estudiosos das Ciências Econômicas, como Adam Smith, ao estudar os 

efeitos econômicos decorrentes da formulação das normas jurídicas, e 

Jeremy Bentham, ao associar legislação e utilitarismo, ambos no século 

XVIII (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 74), foi apenas a partir da 

 
269 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 utiliza a expressão Direito 

Comercial (art. 22, I). Porém, o Código Civil de 2.002 trouxe a chamada Teoria da 

Empresa, motivo pelo qual a expressão Direito Empresarial, ou Direito de Empresa, 

passou a ser adotada. 
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década de 1960, que a AED ganhou forças para que Direito e Economia se 

unificassem (PIMENTA; LANA, 2010, p. 92). Isto, pois, em 1960, Ronald 

Coase publicou a obra The Problem of Social Cost, iniciando a chamada 

Teoria dos Custos de Transação, obra que, em 1991, levou o autor a ser 

agraciado com o Prêmio Nobel de Economia.  Quanto ao assunto, Pimenta 

e Boglione dissertam: 

O ganhador do Nobel explicou como a introdução de custos 

de transação na análise econômica determina as formas 

organizacionais e as instituições do ambiente social. A 

inserção de custos de Transação na economia evidenciaria a 

importância do Direito na determinação de resultados 

econômicos (PIMENTA; BOGLIONE, 2013, p. 268). 

 

Importante mencionar, que além da obra de Ronald Coase, acima 

mencionada, há de se destacar também que Guido Calabresi, professor da 

Universidade de Yale, ao desenvolver sua obra Some Thoughts on Risk 

Distribution And Law of Torts, contribuiu fortemente para o avanço da 

AED. Isto, pois, Calabresi demonstrou a importância da análise de 

impactos econômicos da alocação de recursos para a regulação da 

responsabilidade civil, seja no âmbito legislativo ou judicial. Com isso, sua 

obra inseriu a análise econômica em questões jurídicas, apontando que uma 

análise jurídica adequada não prescinde do tratamento econômico das 

questões (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 1-2). Além de Ronald 

Coase e Guido Calabresi, há de se destacar que Richard Posner, com sua 

obra Economic Analysis of Law, bem como Henry Manne, George Stigler, 

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

contribuíram para o fortalecimento da pesquisa acadêmica acerca da 

Análise Econômica do Direito (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 74).  

A Economia pode ser aproveitada para prever as conseqüências 

das diversas regras jurídicas. Trata-se 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 conseqüências das 
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diferentes posturas legais (SALAMA, 2008). De fato, os estudiosos da 

Análise Econômica do Direito se reúnem em uma mesma classificação, 

que pertence à mesma denominação, pois detém consenso em relação aos 

conceitos e institutos que lhes são essenciais, o que não impede que sejam 

não raras às vezes, vistos construtivos e pertinentes debates, específicos, 

doutrinários sobre sua eventual aplicabilidade. Nesta senda, busca-se com 

o estudo da AED, elaborar, interpretar e aplicar a metodologia da ciência 

econômica às relações jurídicas, de modo a reduzir os custos de transação e 

alcançar a eficiência econômica. Logo, pode-se dizer que a AED tem como 

finalidade, a busca pela eficiência econômica.  

Neste diapasão, eficiência, nas palavras de Bruno Salama, “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. 55). 

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 pelo 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 

necessita abrir mão, pagar, ou gastar tempo e dinheiro, para efetivação, 

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

relação contratual (LANA, 2017, p. 75). De acordo com Eduardo Goulart 

Pimenta (2010, p. 22-23), “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”. 

Logo, 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 e acúmulo dos fatores de produção, resultando em 

maximização de riquezas, que são representadas pelo lucro.  

Conforme preleciona Eduardo Goulart Pimenta: 
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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). 

 

Existem duas conotações importantes de eficiência conhecidas e 

utilizadas na AED: a eficiência de Pareto, aquela na qual a posição de A 

melhora sem prejuízo da posição de B, bem como 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). 

A eficiência de Pareto significa que os bens devem ser 

transferidos de quem os valoriza pouco, em favor daqueles que mais os 

valorizam (SZTAJN, 2005, p. 76). Ou seja, em Pareto, a eficiência se dá 

nas transações que melhorem a situação de um agente econômico, sem 

piorar a situação de outrem.  

Segundo Eduardo Goulart Pimenta e Stefano Boglione, “o padrão 

ótimo de eficiência se dá quando os agentes econômicos têm acesso aos 

bens que mais valorizam, através de um sistema de trocas ou alocação de 

recursos” (PIMENTA; BOGLIONE, 2013, p. 268). 

Ainda sobre a eficiência em Pareto, Armando Castelar Pinheiro e 

Jairo Saddi 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 um outro agente”. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 

120). O ponto primordial da eficiência em Pareto é demonstrar que as 

transações podem ser tão eficientes ao ponto de que seria impossível 

realizar qualquer transação em que as partes sofreriam prejuízos. Em 

contrapartida, a eficiência de Kaldor Hicks significa que as leis positivadas 

“devem ser utilizadas para causar o máximo de bem estar, em relação ao 
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maior número de indivíduos, na medida em que os ganhos gerais 

compensem as possíveis perdas sofridas individualmente por alguns” 

(PIMENTA; LANA, 2010, p. 107). Nas palavras de Eduardo Goulart 

Pimenta e Stefano Boglione: 

 

Tem-se a Eficiência de Kaldor-hicks, portanto, quando o 

produto da vitória de A excede os prejuízos da derrota de B, 

aumentando, portanto, o excedente total. Haverá um ganho 

real no bem-estar da sociedade quando a redistribuição da 

riqueza importe que os agentes econômicos não desejem 

retornar à posição original, embora ainda recebessem, em 

dinheiro, o valor correspondente ao acréscimo em seus bens e 

serviços (PIMENTA; BOGLIONE, 2013, p. 268). 

 

Portanto, de acordo com a Análise Econômica do Direito, as 

partes devem tomar decisões que acarretem maior bem-estar, ou seja, 

devem agir em prol da eficiência, em consonância à eficiência de Pareto ou 

eficiência de Kaldor Hicks. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Irineu Galeski Junior e Márcia 

Carla Pereira Ribeiro salientam que o indivíduo deve aplicar a decisão que 

causar o maior bem-estar, tendo em vista que a AED tem por foco a busca 

do melhor bem-estar, da melhor alocação possível de bens, conduzindo ao 

bem-estar dentro dos limites (RIBEIRO; GALESKI JÚNIOR, 2009, p. 89). 

Nas palavras dos autores: 

Dentre duas possíveis decisões, aquela que causar o maior 

bem-estar é a que deve ser aplicada, devendo ser observado se 

as partes envolvidas estão em uma situação inicial 

relativamente homogênea. A escola de Law & Economics, 

para todos os efeitos, tem por foco a busca do melhor bem-

estar, da melhor alocação possível de bens, conduzindo ao 

bem-estar dentro dos limites morais (RIBEIRO; GALESKI 

JÚNIOR, 2009, p. 89). 

 

Bruno Salama (2008, p. 54-55) bem sintetiza as ferramentas 

metodológicas que podem ser usufruídas no estudo do Direito e Economia, 

quais sejam escassez, maximização racional, equilíbrio, incentivos e 

eficiência. Quanto à escassez, o autor entende que, se os recursos fossem 

infinitos, não seria necessário equacionar a sua alocação. Logo, todos 

poderiam ter tudo o que quisessem, na quantidade que quisessem.  
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Já em relação à maximização racional, o autor defende que esta se 

refere à opção por escolhas que atendam aos interesses pessoais dos 

indivíduos. Assim, os indivíduos calculam para alcançar os maiores 

benefícios com os menores custos, levando ao processo de decisão 

marginalista, que quer dizer que, nos processos de tomada de decisão e 

realização de escolhas, os indivíduos só realizarão o próximo passo de uma 

atividade se os benefícios desta excederem os seus custos. Já no que tange 

ao equilíbrio, prossegue ao dizer que este é o padrão comportamental 

interativo que se atinge quando todos os atores estão maximizando seus 

próprios interesses simultaneamente. E quanto aos incentivos, são preços 

implícitos, tendo em vista que os indivíduos procuram realizar escolhas 

que maximizem seus benefícios com a consequente redução dos custos.  

Em relação à eficiência que, como já foi dito, refere-se à 

maximização de ganhos e minimização de custos. Assim, o autor conclui 

dizendo que um processo será eficiente se for possível aumentar os 

benefícios sem aumentar os custos.  

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

esta é um feixe coordenado de relações jurídicas estabelecidas por 

contratos e, 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. (LANA, 2017, p. 78). 

Especialmente em relação aos contratos celebrados pelo 

empresário ou sociedade empresária, a AED deve ser sempre utilizada, 

buscando-se reduzir a escassez dos recursos, optando a sociedade 

empresária por escolhas que atendam aos seus interesses, no intuito de 

alcançar maior benefício com o menor custo, bem como a eficiência no que 

contratar, com quem contratar, quando contratar e como contratar, ou seja, 

estes atos devem ser praticados de forma a buscar a eficiência.  
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Assim, avança-se na fundamentação para se saber como as 

fintechs podem ser vantajosas nas transações realizadas pela sociedade 

empresária para contribuir para reduzir os custos de transação e dar mais 

celeridade e eficiência. 

 

3 STARTUP: UMA MISTURA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E 

INCERTEZAS 

 

O termo startup é cada vez mais usado e está em destaque no 

mundo tecnológico e empreendedor, tendo ganhado maior notoriedade no 

final da década de 1990, com as chamadas empresas ‘.com’ (OIOLI, 2019, 

p. 11). Mas, afinal, o que seria uma startup? Quais são as suas 

características?  

Eric Ries (2012, p.26) define a startup como “uma instituição 

humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de 

extrema incerteza”. O Autor destrincha este conceito, ao argumento de que 

a parte mais importante nesta definição é o que ela omite, tendo em vista 

que o conceito de startup não diz respeito ao tamanho da empresa, a sua 

atividade ou o seu setor da economia.  

Passei a perceber que a parte mais importante dessa definição 

é o que ela omite. Não diz nada a respeito do tamanho da 

empresa, da atividade ou do setor da economia. Qualquer 

pessoa que está criando um novo produto ou negócio sob 

condições de extrema incerteza é um empreendedor, quer 

saiba ou não, e quer trabalhe numa entidade governamental, 

uma empresa apoiada por capital de risco, uma organização 

sem fins lucrativos ou uma empresa com investidores 

financeiros decididamente voltada para o lucro (RIES, 2012, 

p. 26). 

 

Deste conceito, são destacados pelo autor, os termos instituição, 

produto, inovação e extrema incerteza como caracterizadores de uma 

startup.  

Consideremos cada uma das partes. A palavra instituição 

conota burocracia, processo, até letargia. Como isso pode ser 

parte de uma startup? No entanto, as startups bem-sucedidas 

estão repletas de atividades associadas ao desenvolvimento de 

instituições: contratação de funcionários criativos, 
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coordenação das atividades deles, e criação de uma cultura 

empresarial que gera resultados. 

Frequentemente, perdemos de vista o fato de que uma startup 

não consiste num produto, numa inovação tecnológica ou até 

mesmo numa ideia brilhante. Uma startup é maior do que a 

soma de suas partes; é uma iniciativa intensamente humana. 

O fato de que o produto ou serviço da startup é uma nova 

inovação também é parte essencial da definição, e também 

uma parte delicada. Prefiro empregar a definição mais ampla 

de produto, aquela que abrange qualquer fonte de valor para 

as pessoas que se tornam clientes. 

Qualquer coisa que os clientes vivenciam da interação com 

uma empresa deve ser considerada parte do produto daquela 

empresa. Isso é verdade em relação a uma quitanda, um site 

de comércio eletrônico, um serviço de consultoria e uma 

entidade de serviço social sem fins lucrativos. Em todos os 

casos, a organização se dedica a revelar uma nova fonte de 

valor para os clientes e se preocupa com o impacto do seu 

produto sobre esses clientes. 

Também é importante que a palavra inovação seja 

compreendida amplamente. As startups utilizam muitos tipos 

de inovação: descobertas científicas originais, um novo uso 

para uma tecnologia existente, criação de um novo modelo de 

negócios que libera um valor que estava oculto, ou a simples 

disponibilização do produto ou serviço num novo local ou 

para um conjunto de clientes anteriormente mal atendidos. 

Em todos esses casos, a inovação é o cerne do sucesso da 

empresa. 

Há mais uma parte importante dessa definição: o contexto no 

qual a inovação acontece. A maiorias das empresas – grandes 

e pequenas – estão excluídas desses contextos. As startups são 

projetadas para enfrentar situações de extrema incerteza. 

Abrir uma nova empresa, que seja um clone exato de um 

negócio existente, copiando modelo de negócios, 

precificação, cliente-alvo e produto, pode até ser um 

investimento econômico atraente, mas não é uma startup, pois 

seu sucesso depende somente da execução – tanto que esse 

sucesso pode ser modelado com grande exatidão. (Eis por que 

tantas pequenas empresas podem ser financiadas com simples 

empréstimos bancários; o nível de risco e incerteza são tão 

bem entendidos que um analista de crédito pode avaliar suas 

perspectivas futuras.) 

A maioria das ferramentas da administração geral não são 

projetadas para florescer no solo adverso da extrema 

incerteza, no qual as startups vicejam. O futuro é 

imprevisível, os clientes testemunham um conjunto crescente 

de alternativas, e o ritmo da mudança está sempre 

aumentando. No entanto, a maioria das startups – tanto em 

garagens quanto em empresas – ainda é administrada por 

meio de prognósticos padrão, marcos de produtos e planos de 

negócios detalhados (RIES, 2012, p. 26-27). 

 

Bruno Feigelson, Erik Fontenele Nybø e Victor Cabral Fonseca 

dão um conceito mais amplo sobre o que é uma startup. Para os autores, 

https://br.linkedin.com/in/erikfontenelenybo
https://br.linkedin.com/in/erikfontenelenybo
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uma startup é “um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios, 

baseado em tecnologia, repetível e escalável, trabalhando em condições de 

extrema incerteza” (FEIGELSON; NYBØ; FONSECA, 2018, p. 31). 

Uma grande vantagem do modelo de negócio adotado pelas 

startups é a efetiva capacidade de o produto ser replicável e escalável em 

virtude do uso da tecnologia, em que ser replicável significa que “é 

possível entregar o produto ou o serviço em escala de maneira 

potencialmente ilimitada, sem a necessidade de adaptação ou customização 

para cliente”, enquanto ser escalável significa que a startup “tem 

capacidade para crescer cada vez mais por meio da venda de um produto 

ou serviço que pode ser produzido ou distribuído em grandes quantidades, 

resultando em uma economia de escala, sem a necessária alteração do 

modelo de negócios ou ampliação significativa de seus custos” 

(FEIGELSON; NYBØ; FONSECA, 2018, p. 34-35). 

Além das características acima, Bruno Feigelson, Erik Fontenele 

Nybø e Victor Cabral Fonseca (2018, p. 24-26) também trazem as 

seguintes características de uma startup: 

 

• Encontra-se em estágio inicial, sendo 

notadamente carente de processos internos e 

organização, muitas vezes sem um modelo de 

negócio claro; 

• Possui perfil inovador, sendo esta uma das 

características mais importantes; 

• Possui significativo controle de gastos e 

custos, de modo a focar os investimentos no 

desenvolvimento de seu produto ou serviço 

principal; 

• Seu produto ou serviço é operacionalizado 

por meio de um produto mínimo viável (MVP), que 

é o desenvolvimento do produto ou serviço de uma 
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forma simples, apenas para que seja possível 

verificar se realmente existe demanda e para manter 

os custos iniciais baixos; 

• O produto ou ideia explorado é escalável, isto 

é, ser facilmente expandido para outros mercados e 

em diferentes níveis de capilaridade e distribuição, 

de modo a alcançar uma economia de escala por 

meio de replicação de um mesmo produto para 

inúmeros clientes; 

• Apresenta necessidade de capital de terceiros 

para operação inicial, razão pela qual é comum a 

busca por investidores externos para financiamento 

das operações; 

• Utiliza tecnologia a favor do seu modelo de 

negócio, para desenvolver negócios escaláveis e 

inovadores; 

• Atuam em um mercado de extrema incerteza, 

em razão do alto risco.  

 

Fato é que apesar do forte laço com a tecnologia, uma startup não 

precisa, imprescindivelmente, trabalhar com produtos ou serviços digitais. 

As startups são a grande aposta do mercado e formam verdadeiros 

ecossistemas no mundo todo. 

São de baixo capital inicial e rápido crescimento, com DNA 

jovem e um modelo de negócio promissor. Para ingressar no universo das 

startups, não basta ter uma grande ideia. É preciso trabalhar duro, conhecer 

o cliente a fundo e ter coragem para correr riscos em busca de sonhos 

ambiciosos.  

As startups se mostram atividades iniciantes, detentoras de  

abordagem jovem e adaptadas ao modelo digital, tão importante nos dias 

atuais. Muito embora sejam pequenas, proporcionam propostas inovadoras 

https://rockcontent.com/blog/e-book-startups-historia-cultura-inovacao/
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de serviços a serem prestados ou  produtos a serem produzidos e 

fabricados. 

Almeja-se gerar impacto por meio de algo que se revele novo e 

possua enormes possibilidades de desenvolvimento. Decorrem de ideias 

com boas chances de êxito de serem líderes e grandes players dos seus 

mercados.  

A startup está em fase embrionária e busca um modelo de negócio 

repetível, escalável e altamente lucrativo, priorizando a inovação em um 

ambiente de alto risco. 

O potencial de atingir grandes mercados com uma estrutura 

enxuta é um dos principais traços das startups. Com um capital inicial 

muito baixo, a empresa pode chegar a alcançar milhões de consumidores. 

Startups estão fortemente relacionadas à tecnologia. Mesmo que o 

foco não seja uma solução voltada especificamente para a área, 

dificilmente algo terá resultado positivo se seus idealizadores não usarem 

essa ferramenta a favor. Se considerarmos ainda que uma startup é uma 

empresa que explora atividades inovadoras, esse conceito de aplicação de 

novas tecnologias fica ainda mais evidente e justificável.  

As principais características de uma startup são a inovação, a 

escalabilidade, a repetibilidade, a flexibilidade e a rapidez. Ou seja, 

conceitos muito semelhantes e próximos às novidades tecnológicas. 

Atualmente, raramente algo é feito sem que haja influência da 

tecnologia, sobretudo quando estamos falando de inovações.  

Aliás, o próprio conceito do “novo” traz uma ideia futurista, como 

sendo uma forma de executar tarefas ou resolver questões que ainda não 

foram criadas. Saliente-se que a inovação é a principal característica das 

startups. Inovar é o primeiro passo de uma empresa que deseja se lançar 

como startup.  

O principal alicerce de uma startup é apresentar e desenvolver 

solução para problemas de uma maneira inovadora e nunca antes testada, 
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mas que tem grandes chances de dar certo e se tornar um excelente 

negócio. 

Assim, trazem serviços que sempre foram necessários, mas que 

nunca foram pensados antes. Igualmente, acontece com os produtos, pois 

servem como soluções certeiras referentes às inúmeras e diferentes 

demandas da sociedade.  

São disruptivas. Isso, pois as startups rompem e quebram padrões 

em relação a outras empresas do mesmo segmento, geralmente já 

consolidadas. Esta característica se denota por meio de formas de 

atendimento, isenção ou redução de taxas e até mesmo no modo como os 

serviços são prestados ou disponibilizados.  

Ou seja, o propósito é fugir do que o mercado oferece, 

destacando-se e auferindo a competitividade necessária. Ademais, são 

escaláveis, ou seja, detêm muita possibilidade de crescimento, vertiginoso, 

fazendo isso sem consequências ou limites nas suas operações. 

Tal escalabilidade ocorre sobretudo por serem geralmente atreladas ao 

meio digital. Consequentemente, seus produtos e serviços podem ser 

entregues a um  número cada vez maior de clientes, sem que enseje mais 

esforços, investimentos, gastos ou despesas. Um negócio escalável é aquele 

que pode crescer em um ritmo muito acelerado sem alterar o modelo 

proposto. Ou seja, a receita da empresa aumenta exponencialmente, mas os 

custos continuam praticamente os mesmos. 

Uma startup é repetível, pois o mesmo produto ou serviço pode 

ser ofertado em larga escala, não possuindo nenhum tipo de limitação. Para 

tanto, deve ser pouco flexível ou customizável. Ser repetível é entregar os 

mesmos produtos e serviços de modo reprodutivo, sem a necessidade de 

customizar em excesso. A proposta é multiplicar e alcançar mais clientes e 

adaptações atrapalhariam essas metas. 

Lembre-se que outra característica é inerente: a incerteza. Isso 

pois uma startup não tem um direcionamento bem definido no que diz 

respeito ao sucesso e há alto risco de insucesso. Portanto, apesar de serem 

https://rockcontent.com/blog/escalabilidade/
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propostas sólidas e com grande chance de terem bons resultados, não 

possuem precedentes que a autorizem e ajudem a deter perspectivas claras 

e absolutas ao longo do tempo futuro. 

Insta mencionar que, como regra, atividades inserta no contexto 

do empreendedorismo digital possuem sua atuação pela rede mundial de 

computadores, dispensando-se locais físicos e também a necessidade de 

deslocamento para realizar atendimentos, consultas, reuniões, etc. 

Geralmente,  são negócios praticamente 100% digitais. 

As startups pairam em torno de produtos e serviços realmente 

inovadores. Logo, ao se ter boas reflexões e ser atento a serviços que 

podem ter êxito e sucesso, mais cedo ou mais tarde, ideias totalmente 

incríveis tendem a surgir.  No mesmo sentido, qualquer startup decorre a 

partir de uma fase de protótipo, pela qual o modelo de negócio será testado 

perante o seu público-alvo, em uma amostragem reduzida e pequena.  

É importante começar por uma versão básica, compreender e 

observar os resultados que ela obtém, avaliando-se  a reação do público.  

Depois dos testes, também será possível e relevante focar nas adaptações 

para se chegar ao modelo final. Para criar uma, deve-se ter bons parceiros, 

pois começar sozinho é sempre muito difícil. Precisam de diferentes 

competências para serem exercidas por pessoas de confiança dentro do seu 

networking, que possuam habilidades complementares à sua.  

Logo, uma startup é uma mistura de inovação, tecnologia, 

incertezas e riscos, em que um grupo de pessoas trabalham juntos em prol 

do desenvolvimento de um produto ou serviço, replicável e escalável. 

Agora, passa-se a aprofundar em um segmento específico de startup, quais 

sejam, fintechs. 

 

3.1 A DEFINIÇÃO DE STARTUP DE ACORDO COM LEI 
COMPLEMENTAR N. 167/2019 

 

Em que pese o crescimento exponencial das startups no 

ecossistema empreendedor, foi apenas no ano de 2019 que a legislação 

https://rockcontent.com/blog/empreendedorismo-digital/
https://rockcontent.com/blog/pensar-fora-da-caixa/
https://rockcontent.com/blog/pensar-fora-da-caixa/
https://rockcontent.com/blog/plano-de-negocios-x-modelo-de-negocios/
https://rockcontent.com/blog/networking/
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pátria regulamentou, de forma expressa e inequívoca, as startups. Assim, 

foi publicada a Lei Complementar n. 167/2019, que alterou a Lei 

Complementar 123/2016 e trouxe o conceito de startup, bem como um 

regime tributário específico para o empreendedor que queira seguir este 

modelo de negócio. 

De acordo com o artigo 13, da LC 167/19, foi incluído, na LC 

123/16, o artigo 65-A270, acompanhado de 13 parágrafos, que criou o Inova 

 
270 LC 123/2016 – Art. 65-A. É criado o Inova Simples, regime especial simplificado que 

concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se 

autodeclarem como startups ou empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas 

a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes 

indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda. § 1º Para os fins desta 

Lei Complementar, considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa a 

aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de 

produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, 

ou, quando relacionados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de 

natureza disruptiva. § 2º As startups caracterizam-se por desenvolver suas inovações em 

condições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, inclusive 

mediante comercialização experimental provisória, antes de procederem à 

comercialização plena e à obtenção de receita. § 3º O tratamento diferenciado a que se 

refere o caput deste artigo consiste na fixação de rito sumário para abertura e fechamento 

de empresas sob o regime do Inova Simples, que se dará de forma simplificada e 

automática, no mesmo ambiente digital do portal da Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), em sítio eletrônico 

oficial do governo federal, por meio da utilização de formulário digital próprio, disponível 

em janela ou ícone intitulado Inova Simples. § 4º Os titulares de empresa submetida ao 

regime do Inova Simples preencherão cadastro básico com as seguintes informações: I - 

qualificação civil, domicílio e CPF; II - descrição do escopo da intenção empresarial 

inovadora e definição da razão social, que deverá conter obrigatoriamente a expressão 

“Inova Simples (I.S.)”; III - autodeclaração, sob as penas da lei, de que o funcionamento 

da empresa submetida ao regime do Inova Simples não produzirá poluição, barulho e 

aglomeração de tráfego de veículos, para fins de caracterizar baixo grau de risco, nos 

termos do § 4º do art. 6º desta Lei Complementar; IV - definição do local da sede, que 

poderá ser comercial, residencial ou de uso misto, sempre que não proibido pela legislação 

municipal ou distrital, admitindo-se a possibilidade de sua instalação em locais onde 

funcionam parques tecnológicos, instituições de ensino, empresas juniores, incubadoras, 

aceleradoras e espaços compartilhados de trabalho na forma de coworking; e V - em 

caráter facultativo, a existência de apoio ou validação de instituto técnico, científico ou 

acadêmico, público ou privado, bem como de incubadoras, aceleradoras e instituições de 

ensino, nos parques tecnológicos e afins. § 5º Realizado o correto preenchimento das 

informações, será gerado automaticamente número de CNPJ específico, em nome da 

denominação da empresa Inova Simples, em código próprio Inova Simples. § 6º A 

empresa submetida ao regime do Inova Simples constituída na forma deste artigo deverá 

abrir, imediatamente, conta bancária de pessoa jurídica, para fins de captação e 

integralização de capital, proveniente de aporte próprio de seus titulares ou de investidor 

domiciliado no exterior, de linha de crédito público ou privado e de outras fontes previstas 

em lei. § 7º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do 

Inova Simples, deverá ser criado campo ou ícone para comunicação automática ao 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do conteúdo inventivo do escopo da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art65a


- 592 - |   Direito em Perspectivas 

 

Simples, que consistente em um regime especial simplificado, que permite 

às iniciativas empresariais que se autodeclarem como startups ou empresas 

de inovação tratamento diferenciado. 

Este regime diferenciado se trata de um rito sumário para abertura 

e fechamento de empresas sob o regime do Inova Simples, que se dará de 

forma simplificada e automática, de forma digital, através da Redesim – 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Art. 65-A, §3º, LC 123/16). 

Ainda de acordo com o dispositivo, o objetivo do Inova Simples é 

estimular a criação, formalização, desenvolvimento e consolidação destas 

iniciativas empresariais como agentes indutores de avanços tecnológicos, 

bem como fomentar a geração de emprego e renda. 

Neste diapasão, o artigo 65-A, §§1º e 2º, da LC 123/16, conceitua, 

de forma expressa, o que seria uma startup. De acordo com a referida Lei, 

considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar 

sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de 

produtos, já existentes ou totalmente novos. 

É importante pontuar que a atividade desenvolvida pela startup 

pode visar aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de 

produção, de serviços ou de produtos já existentes, ocasião em que se 

caracterizam startups de natureza incremental, ou, estar relacionada à 

criação de algo totalmente novo, caracterizando-se startups de natureza 

disruptiva. 

 
inciativa empresarial, se houver, para fins de registro de marcas e patentes, sem prejuízo 

de o titular providenciar os registros de propriedade intelectual e industrial diretamente, de 

moto próprio, no INPI. § 8º O INPI deverá criar mecanismo que concatene desde a 

recepção dos dados ao processamento sumário das solicitações de marcas e patentes de 

empresas Inova Simples. § 9º Os recursos capitalizados não constituirão renda e destinar-

se-ão exclusivamente ao custeio do desenvolvimento de projetos de startup de que trata o 

§ 1º deste artigo. § 10. É permitida a comercialização experimental do serviço ou produto 

até o limite fixado para o MEI nesta Lei Complementar. § 11. Na eventualidade de não 

lograr êxito no desenvolvimento do escopo pretendido, a baixa do CNPJ será automática, 

mediante procedimento de autodeclaração no portal da Redesim. 

§ 12. (VETADO). § 13. O disposto neste artigo será regulamentado pelo Comitê Gestor 

do Simples Nacional”. 
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Além disso, as startups também tem como característica o 

desenvolvimento das suas inovações em condições de incerteza, que 

requerem experimentos e validações constantes, inclusive mediante 

comercialização experimental provisória, antes de procederem à 

complementação plena e à obtenção de receita. 

Destrinchando o conceito trazido pelos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 65-A, da LC 123/16, percebe-se que o legislador seguiu fielmente as 

características de startups usadas mundialmente, tendo em vista que, para 

ser considerado startup, é preciso, principalmente mas não apenas: (i) ter 

caráter inovador e (ii) desenvolvimento da atividade em condição de 

incerteza. 

O artigo 65-A, §4º, da LC 123/16 traz as informações que devem 

ser prestadas, através de preenchimento de cadastro pelos empreendedores 

que adotarão o Inova Simples. Dentre estas informações, destaca-se o que 

consta no inciso II, que preleciona que a razão social da startup que adotar 

este regime especial simplificado deverá conter, obrigatoriamente, a 

expressão “Inova Simples (I.S.)”. 

Ainda, os recursos capitalizados pela startup que adotar este 

regime, não constituirão renda e serão destinados, exclusivamente, para o 

custeio do desenvolvimento dos seus projetos. Além disso, a Lei faculta a 

comercialização experimental, pela startup, do serviço ou produto até o 

limite fixado para o microempreendedor individual. 

Portanto, a alteração trazida pela LC 167/19, 19 é fortemente 

voltada para a startup em seu estágio inicial. Todavia, ao caracterizar e 

conceituar uma startup, mostrou um grande avanço na legislação brasileira. 

Porém, percebe-se que referidas alterações carecem de maiores 

regulamentações e esclarecimentos, tendo em vista que ainda há lacunas a 

serem preenchidas.  

 

4 FINTECHS: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

FINANCEIROS 
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O termo fintech junta a atividade de finanças com tecnologia (em 

inglês, financial technology), e pode ser utilizado para se referir a empresas 

e negócios que apliquem tecnologia para prestar serviços financeiros ou 

serviços relacionados a serviços financeiros (OIOLI; SILVA; ZILIOTI, 

2019, p. 187). 

De acordo com Rébecca Menat, diretora de comunicações do The 

Assets (2017, p. 10), fintech significa tecnologia financeira e “engloba uma 

nova onda de empresas mudando a maneira que as pessoas pagam, enviam 

dinheiro, emprestam e investem”. 

São exemplos de fintechs: NuBank, Creditas, GuiaBolso, PayPal, 

Bidu, PicPay, Toro Investimentos, Neon, QuintoAndar, Méliuz, dentre 

outras. 

O Banco Central define as fintechs da seguinte forma: 

 

Fintechs são empresas que promovem inovações nos 

mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, 

com potencial para criar novos modelos de negócios. 

Internacionalmente, as fintechs são classificadas da seguinte 

forma: de pagamento, compensação e liquidação, depósito, 

empréstimo e levantamento de capital, financiamento, e 

gestão de investimentos. No Brasil, podemos identificar as 

seguintes categorias de fintechs: de pagamento, gestão 

financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, 

negociação de dívidas, criptoativos e Distributed Ledger 

Technologies (DLTs), câmbio, e multisserviços (BRASIL, 

2018). 

 

Conforme Mariana Congo (2017), fintech é o termo usado para 

descrever empresas que prestam serviços de natureza financeira, tendo o 

uso da tecnologia como seu diferencial, sendo que todos os seus clientes 

são atendidos apenas pelo computador ou smartphone. 

A Equipe Nubank (2019), define as fintechs como “startups ou 

empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, menos 

burocráticos, mais transparentes e que desafiam o mercado dominado pelos 

grandes bancos”.  

Esta terminologia teve origem na cidade de New York, em um 

programa de aceleração de startups desenvolvido pela Accenture, em 
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parceria com a Prefeitura de New York. Com o tempo, fintech passou a 

designar o seguimento de startups que inovam os serviços financeiros, 

baseando-se em tecnologia e, assim, criando novos modelos de negócio em 

áreas como conta corrente, cartão de crédito, empréstimos pessoais e 

corporativos, pagamentos, investimentos, seguros, entre outros (GANZER, 

et al., 2017) 

Neste sentido, as fintechs utilizam a tecnologia para conseguirem 

inovar e aprimorar os serviços financeiros fornecidos pelos bancos, ou seja, 

“as empresas do ramo utilizam recursos tecnológicos amplamente 

disseminados para criar metodologias, processos e ferramentas que 

facilitam o acesso a serviços financeiros” (ALECRIM, 2018).  

Ganzer, citando o Manual da OECD (GANZER, et al., p. 5, apud 

OECD, 2005), afirma que inovar não significa necessariamente criar algo 

que nunca existiu, mas consiste também no aprimoramento das técnicas 

produtivas que podem afetar desde a qualidade até as características físicas 

do produto ou serviço, ou até mesmo o desenvolvimento de modelos de 

negócios econômicos. 

Neste diapasão, as fintechs oferecem os mais diversos serviços 

financeiros, tais como financiamentos, financiamentos alternativos, 

seguros, gestão patrimonial, gestão de finanças, pessoais, pagamentos, 

investimentos, gestão de finanças empresariais e bancos digitais, sendo que 

estes serviços são oferecidos por meio de celular ou internet banking sem 

que haja necessidade de deslocamento físico até a instituição (BIGNARDI; 

PIACENTE, 2018, p. 569). 

 

4.1 A REGULAMENTAÇÃO DAS FINTECHS PELO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL 

 

Atualmente, não há nenhuma lei que regule diretamente as 

fintechs. Porém, em 2018, o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a 

Resolução n. 4.656, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre a fintech 

exclusivamente de crédito. 
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De acordo com o Banco Central, as fintechs de crédito são 

instituições financeiras que concedem e intermediam operações de crédito 

(BRASIL, 2018). 

Neste diapasão, conforme o artigo 1º, da Resolução n. 4.656/18, 

esta criou a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de 

Empréstimo Entre Pessoas (SEP), disciplinou a realização de operações de 

empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma 

eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização 

para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização 

societária e cancelamento da autorização dessas instituições. 

De acordo com esta Resolução, tanto a SCD, quanto a SEP são 

consideradas instituições financeiras, podendo operar exclusivamente por 

meio de plataformas digitais, ou seja, pela internet ou aplicativos (OIOLI; 

SILVA; ZILIOTI, 2019, p. 190). 

O artigo 3º desta Resolução dispõe que a SCD é instituição 

financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de 

financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por 

meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que 

tenham como única origem capital próprio.  

Já a SEP está prevista no artigo 7º, da Resolução 4.656/18, que 

preleciona que a SEP é uma instituição financeira, que tem por objeto a 

realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas 

exclusivamente por meio de plataforma eletrônica.  

Oioli, Silva e Zilioti (2019, p. 191), esclarecem que a principal 

diferença entre a SCD e a SEP é que a primeira só poderá atuar utilizando 

capital próprio, enquanto a segunda poderá captar recursos das partes 

envolvidas na operação, agindo como intermediário das instituições 

financeiras tradicionais, sem reter o risco de crédito. Abaixo, quadro 

comparativo da SCD e da SEP (Oioli, Silva e Zilioti (2019, p. 190-191). 
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Ainda de acordo com os autores, esta Resolução também 

estabelece as diretrizes para a obtenção da autorização para que uma 

fintech funcione como SCD ou SEP, bem como os procedimentos a serem 

observados em suas operações. Em suas palavras: 

 

 SCD SEP 

Objeto 

Empréstimos;  

Financiamentos; e  

Aquisição de Direitos Creditórios 

Empréstimos e Financiamentos 

Origem do Capital Próprio Credores e devedores 

Forma de atuação 
Exclusivamente por plataforma 

eletrônica 

Exclusivamente por plataforma 

eletrônica 

Outros serviços 

Análise de crédito para terceiros;  

Cobrança de crédito para terceiros; 

Atuação como representante de 

seguros por meio de plataforma 

eletrônica; e  

Emissão de moeda eletrônica 

Análise de crédito para clientes e 

terceiros;  

Cobrança de crédito para clientes 

e terceiros;  

Atuação como representante de 

seguros; e  

Emissão de moeda eletrônica 

Denominação "Sociedade de Crédito Direto" 
"Sociedade de Empréstimo entre 

Pessoas" 

Vedações 

Captar recursos públicos, exceto 

mediante emissão de ações; e  

 

Participar do capital de 

instituições financeiras 

Realizar operações de empréstimo 

e financiamento com recursos 

próprios;  

Participar do capital de 

instituições financeiras;  

Coobrigar-se ou prestar qualquer 

tipo de garantia nas operações de 

empréstimo ou financiamento, 

exceto em algumas hipóteses; 

remunerar ou utilizar em seu 

benefício os recursos captados 

pelas operações de empréstimo ou 

financiamento; transferir recursos 

aos devedores antes de sua 

disponibilização pelos credores; 

transferir recursos aos credores 

antes do pagamento pelos 

devedores; manter recursos dos 

credores e dos devedores em 

conta de sua titularidade não 

vinculados às operações de 

empréstimo ou financiamento; e 

vincular o adimplemento da 

operação de crédito a esforço de 

terceiros ou do devedor, na 

qualidade de empreendedor. 
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No caso da SCD, o empréstimo ou financiamento deve ser 

realizado sempre por meio de plataforma eletrônica, com 

utilização exclusiva de recursos próprios. Já com relação à 

SEP o empréstimo ou financiamento se iniciará com a 

manifestação inequívoca de vontade das partes (potenciais 

credores e devedores). Em seguida, ocorrerá a 

disponibilização, pelos credores, dos recursos objeto da 

transação à SEP, que por sua vez celebrará instrumento 

representativo do crédito com os devedores e com os 

credores. Apenas após a conclusão desta etapa que a SEP 

poderá realizar a transferência dos recursos aos devedores, de 

modo a assegurar que entidade não retenha para si o risco de 

crédito decorrente de eventual inadimplemento das partes 

envolvidas na transação (OIOLI; SILVA; ZILIOTI, 2019, p. 

191). 

 

Portanto, apenas as fintechs de crédito possuem regulamentação 

pela CMN, consistentes em Sociedade de Crédito Direto (SCD) e 

Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas (SEP). 

 

5 VANTAGENS DAS FINTECHS: REDUÇÃO DOS CUSTOS DE 

TRANSAÇÃO E BUSCA PELA EFICIÊNCIA 

 

De acordo com Kashyap e Weber (2017, p. 227), internet, 

mobilidade, redes sociais e a ascensão de sites de comparação de preços 

mudaram o jogo ao longo da última década e criaram uma nova geração de 

clientes que exigem simplicidade, velocidade e conveniência em suas 

interações com os prestadores de serviços financeiros. Assim, as fintechs 

colocam os seus clientes no centro do seu modelo de negócios. 

Para Spiros Margaris (2017, p. 240), conselheiro da FinTech 

Forum e CEO do Margaris Advisory, fintechs são especializadas e focadas 

na adaptação aos sonhos e desejos dos clientes, “são, portanto, mais 

flexíveis e adaptáveis do que as grandes empresas financeiras. Além disso, 

sua razão de existir e futuro estão sempre intimamente ligados com a 

satisfação das necessidades e desejos dos clientes”. 

Em razão do uso da tecnologia, as fintechs possuem menor custo 

operacional, motivo pelo qual os serviços oferecidos chegam ao 



- 599 - |   Direito em Perspectivas 

 

consumidor com um preço mais baixo que os serviços ofertados por 

instituições financeiras tradicionais. 

A título de ilustração, a fintech Creditas, que atua com 

empréstimos com garantia, faz empréstimos a uma taxa de 0,99% ao mês, 

conforme informado pelo seu site271. 

Em contrapartida, de acordo com estatísticas apresentadas pelo 

Banco Central272, os bancos tradicionais cobram taxa de juros mensais 

multo superior, como o Banco Santander, que impõe uma taxa mensal de 

14,77, ou a Caixa Econômica Federal, com taxa mensal de 12%. 

Neste sentido, as fintechs aparecem como uma opção mais viável 

para o consumidor pessoa física e as sociedades empresas, através de uma 

estrutura de custos significativamente mais baixa que os bancos 

tradicionais, tendo em vista o seu modelo de negócio mais enxuto, através 

da utilização da tecnologia. 

Com isso, pode-se oferecer soluções mais eficientes, com serviços 

financeiros personalizados de acordo com as necessidades do usuário, por 

exemplo, empréstimos, desconto de recebíveis, serviços de pagamento e 

recebimento, gestão de fluxo de caixa, remessas de pagamento offshore e 

trade finance eletrônico (FARIA, 2018, p. 53). 

Um grande diferencial das fintechs em relação às instituições 

financeiras tradicionais é o uso da tecnologia, pois é possível que os 

clientes controlem os produtos através dos seus smartphones (NUBANK, 

2019). 

Outra vantagem é a desnecessidade de deslocamento até agências 

ou sede das fintechs, tendo em vista que tudo é contratado e solucionado 

através da internet. 

Em seu site, a Nubank cita como vantagens das fintechs: 

 
271 Disponível em: https://www.creditas.com.br/. Acesso em 06/08/2019. 
272 Disponível em:  

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports

%2FTaxasCredito-Consolidadas-

porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-

%20Cheque%20especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibep

arametros=false&exibe_paginacao=false. Acesso em 06/08/2019. 

https://www.creditas.com.br/
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20-%20Cheque%20especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false
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No geral, as fintechs são conhecidas por oferecer soluções 

financeiras inéditas, menos burocráticas, mais intuitivas de 

serem usadas – afinal, elas normalmente estão disponíveis no 

smartphone do cliente – e com custos baixíssimos, às vezes 

inexistentes, para os usuários. 

Um exemplo são os cartões de crédito sem anuidade ou 

as contas digitais gratuitas. 

Tudo isso graças à tecnologia. Por já terem nascido no mundo 

digital e não contarem com grandes estruturas físicas, como 

as agências bancárias, seus custos são muito reduzidos. Por 

isso muitas oferecem produtos livres de taxas e conseguem 

escalar rapidamente.     

Em resumo, as fintechs chegam no mercado trazendo 

produtos financeiros inovadores. Em muitos casos, eles foram 

desenhados para serem mais simples e vantajosos para os 

clientes (NUBANK, 2019).  

 

Em razão de todas estas vantagens, as fintechs conseguem inovar 

o sistema financeiro, tornando-o mais eficiente, tendo em vista que, com a 

sua utilização, é possível reduzir os custos de transação. 

Isto, pois, como foi acima exposto, o custo de transação é aquilo 

de que se necessita abrir mão, pagar, ou gastar tempo e dinheiro, para 

efetivação, manutenção, precaução, alienação ou cessão dos efeitos 

jurídicos de uma relação contratual (LANA, 2014, p. 29). 

Com as fintechs, o usuário economiza dinheiro, pois as transações 

são menos custosas e, muitas vezes, gratuitas, bem como as taxas de juros 

são muito inferiores à cobrada pelas instituições financeiras tradicionais. 

Além disso, o usuário também consegue economizar tempo, já 

que, em regra, as fintechs operam exclusivamente pela internet, não sendo 

necessária a presença física do contratante, poupando-o de perder tempo 

com deslocamento. Assim, caso seja necessária a realização de 

transferência de valores, por exemplo, as partes conseguem fazê-la de 

qualquer lugar através de um computador ou smartphone. Ainda, algum 

empresário ou sociedade empresária que necessite de capital de giro para 

manter as operações, consegue fazer um empréstimo de forma rápida, 

eficiente e segura, a juros mais baixos do que tradicionalmente se 

consegue. 

https://blog.nubank.com.br/cartao-de-credito-sem-anuidade/
https://blog.nubank.com.br/nuconta-tudo-sobre/
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Consequentemente, acarretará redução dos custos de transação. 

Com a redução dos custos de transação, haverá maior eficiência nos 

negócios jurídicos celebrados, resultando na possibilidade de celebração de 

novos contratos, novas transações e cada vez mais haja organização e 

acúmulo dos fatores de produção, resultando em maximização de riquezas 

do lucro.  

Portanto, pode-se afirmar que as fintechs tornam o serviço 

financeiro e as relações jurídicas mais eficientes, pois consegue reduzir os 

custos de transação, beneficiando os seus usuários. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho não pretende esgotar o tema. Tratam-se de reflexões 

construtivas, acadêmicas e não definitivas, mas que procuraram ser 

expostas de forma técnica, objetiva, completa e fundamentada. 

O problema a ser respondido neste artigo é se o uso de fintechs 

pode contribuir, especificamente, também, para reduzir os custos de 

transação, tornando as operações financeiras mais céleres e mais eficientes. 

Como foi acima exposto, a Análise Econômica do Direito (AED), 

trata-se de um método de estudo jurídico-econômico, em que os princípios 

da Ciência Econômica são aplicados ao Direito, isto é, a aplicação da teoria 

econômica ao Direito. Assim, com o estudo da AED, busca-se, através dos 

métodos da Ciência Econômica, reduzir os custos de transação, que é tudo 

aquilo que se precisa pagar ou abrir mão para constituir, manter, proteger 

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

Com a redução dos custos de transação, será possível alcançar a 

eficiência e, assim, aumentar o lucro. 

Assim, quando da celebração dos negócios jurídicos, as partes 

devem sempre buscar a redução dos custos de transação e a maximização 

dos resultados, alcançando-se a tão almejada eficiência. 
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Neste diapasão, com as novas tecnologias, cresce, cada vez mais, 

o número de startups, que é uma mistura de inovação, tecnologia, 

incertezas e riscos, em que um grupo de pessoas trabalham juntos em prol 

do desenvolvimento de um produto ou serviço, replicável e escalável. 

Inclusive, o conceito adotado pela LC 167/19, ao regulamentar as 

startups, preservou estas características.  

Algumas startups atuam no setor financeiro. A estas, dá-se o 

nome de fintech, que é a startup que usa a tecnologia para aprimorar e 

inovar os serviços financeiros. As fintechs prestam serviços como 

empréstimos, financiamentos, pagamentos, gestão financeira, gestão 

patrimonial, dentre outros, todos utilizando a tecnologia. 

Apenas as fintechs de crédito são regulamentadas no Brasil, 

através da Resolução n. 4.656/18, do Conselho Monetário Nacional, que 

criou a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo 

Entre Pessoas (SEP), disciplinou a realização de operações de empréstimo 

e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e 

estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para 

funcionamento, transferência de controle societário, reorganização 

societária e cancelamento da autorização dessas instituições. 

Em razão do uso da tecnologia, as fintechs conseguem prestar 

serviços financeiros, a valores mais baixos do que usualmente cobrado por 

uma instituição financeira tradicional. Além disso, as fintechs dispensam o 

deslocamento para comparecimento em agências físicas, o que economiza 

o tempo do usuário. 

As fintechs possuem inúmeras vantagens que trazem inovação ao 

sistema financeiro, acarretando na redução dos custos de transação e maior 

eficiência nos serviços financeiros prestados, resultando na possibilidade 

de celebração de novos contratos, novas transações e cada vez mais haja 

organização e acúmulo dos fatores de produção, resultando em 

maximização de riquezas do lucro.  
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Portanto, como hipótese de resposta à pergunta problema que foi 

proposta neste artigo, constata-se que as fintechs podem sim contribuir para 

reduzir os custos de transação e aumentar a eficiência. 
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RESUMO Este artigo é produto da monografia de final de curso 

apresentada pela primeira autora no curso de Direito da PUC Minas 

Contagem, sob orientação da professora, que ora se apresenta como 

coautora, considerados todos ajustamentos realizados para conversão do 

texto monográfico no presente artigo. O tema da pesquisa foi o 

encarceramento feminino que teve como problema a seguinte indagação: a 

prisão, no modelo patriarcal, pensada por homens e para homens, pode se 

aplicar à mulher, sem prejuízo da concretização de direitos fundamentais? 

Essa pergunta foi enfrentada sob a condução de uma hipótese, a saber, a de 

que o sistema prisional patriarcal produz um assujeitamento das mulheres e 

de seus filhos a condições aviltantes. O objetivo assumido foi, portanto, o 

de relatar o histórico das prisões, a partir de um olhar foucaultiano, as 

mazelas do sistema prisional feminino, o quadro normativo constitucional a 

ser aplicado, bem como a realidade vivida por mulheres, crianças e 
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famílias envolvidas nesse sistema. Como resultado, sinalizamos a urgência 

de políticas públicas que se dediquem à reestruturação do sistema 

carcerário feminino.  

PALAVRAS-CHAVE: Prisões. Patriarcado. Encarceramento feminino. 

Punição. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A mulher sempre foi coadjuvante, se comparada à figura masculina, 

ao longo da história, sendo vista como um mero complemento para o 

homem. Esse trabalho nasceu do reconhecimento de que, mesmo com 

muitas lutas e algumas tantas vitórias, ainda há muito por se fazer pela 

equidade em relação a homens e mulheres, em face de uma enraizada 

supremacia machista, que inferioriza e desmerece a mulher de maneira, no 

mínimo, alarmante. Este trabalho, todavia, tem um foco específico: a 

experiência das mulheres no sistema carcerário feminino que, como 

consequência da desvalorização da mulher, se mostra como mais um 

espaço da sociedade completamente voltado para o universo masculino.  

Vivemos sob a perspectiva de um sistema carcerário pensado por 

homens e para homens, onde, quando ocorre, o que há é uma mera 

adaptação de um modelo de aplicabilidade que não fora efetivamente 

pensado e viabilizado para ao universo feminino, salientando o fato de que 

o índice de encarceramento feminino se encontra em crescimento célere, 

com uma estimativa de que o contingente prisional feminino tenha migrado 

de 3,2 % para 6,8 % entre 2.000 e 2016, constando-se que o Brasil possuí a 

quinta maior população carcerária feminina do mundo, em sua maioria são 

negras ou pardas, com idade estimada entre 18 e 30 anos, baixa 

escolaridade, egressas de periferias, com características de déficits 

econômico-sociais muito semelhantes entre si.  

Este trabalho objetiva dar visibilidade a uma punição que extrapola 

a punibilidade convencional, passando a recair sobre uma dimensão 

específica da vida das mulheres, a saber, a maternidade, de modo que, em 

conjunto com seus filhos, tornam-se apenas estatísticas, não havendo um 

olhar minimamente sensível para uma realidade na qual filhos acabam por 

cumprir pena junto com suas mães, em um ambiente completamente 

hostilizado e despreparado para atender tanto as necessidades das 

mulheres, quanto a das crianças.  

Como pode ser diminuído tal impacto social criado pela 

desconsideração da personalidade dessas pessoas? O enfrentamento dessa 

pergunta talvez seja o principal desejo desse estudo que não pretende 
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afastar a aplicabilidade da norma penal, mas mostrar elementos de uma 

realidade que deva ser repensada sob a perspectiva de uma aplicabilidade 

coerente, sem violação a direitos e garantias fundamentais. 

Para abordar o tema, entretanto, faremos uma contextualização 

histórica da pena e seus objetivos, sob a perspectiva foucaultiana. Em 

seguida, abordaremos o sistema prisional pensado por homens e para 

homens; as mazelas do sistema prisional feminino com apontamentos da 

infringência de normas constitucionais para, só depois, adentramos em 

aspectos relacionados à maternidade e ao enfrentamento das famílias das 

detentas. Tudo isso será feito, metodologicamente, a partir da revisão de 

literatura, revisitada e reformulada aqui à luz de apontamentos críticos.  

 

2 A PENA E SEUS OBJETIVOS: UM OLHAR FOUCAULTIANO 

 

O cumprimento de sentença aplicado por volta dos séculos XVII e 

XVIII era tido como um grandioso espetáculo, com a presença de vários 

espectadores a assistir os horrores aos quais o condenado seria submetido. 

Um quadro de suplícios inimagináveis, torturas das mais cruéis, da 

decepação de membros das maneiras mais dolorosas possíveis, da pena de 

morte que compreendia furos nas mãos e nas línguas, seguidos de 

enforcamento, estrangulamentos, condenados puxados por cavalos a fim de 

ter seus membros arrancados de tal maneira. Tudo isso em nome do 

cumprimento da sentença ao qual aquele indivíduo fora condenado e uma 

exposição para toda a comunidade de tais cenas, vendo aqui, que a intenção 

da punição e a intimidação andam juntas há mais tempo do que se imagina. 

Os grandes suplícios estavam diretamente atrelados aos castigos 

físicos. O objetivo, ao torturar os condenados, era provocar-lhes a maior 

dor física possível, pois nisso consistiria a sua punição, a dor do corpo, a 

aplicação das medidas que mais fossem passíveis de sofrimento, como o 

derramamento de fluídos ferventes sobre o corpo do apenado e vários 

outros castigos cruéis seguindo esta linha, onde o sentenciado viveria toda 

a dor possível. 

Mesmo que neste cenário fosse presente também penas brandas, 

como a mera satisfação ao ofendido, repreensões, prisões temporárias, 

admoestações multas ou confiscações, essas não tinham lugar de destaque 

em comparação ao show de horrores que eram as penas mais cruéis, 

completamente voltadas a forma do Estado em exemplificar para a 

sociedade da época, o quão grande era o seu domínio sob o corpo do 

indivíduo. “O corpo supliciado se insere em primeiro lugar no cerimonial 

judiciário que deve trazer à luz a verdade do crime”. (FOUCAULT, 2015.) 
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O conceito de castigo traz consigo a necessidade de o mesmo estar 

vinculado a um êxito, juntamente com uma justificativa moral ao direito de 

punir, entretanto, esse conceito de punibilidade veio se metamorfoseando. 

Ao longo dos séculos, este tipo de punição começou a perder espaço, e em 

razão de inúmeras transformações de cunho organizacional, ao passar do 

tempo em meados dos séculos XVIII e XIX iniciou-se uma nova postura 

acerca da aplicação da punibilidade. 

O abandono dos castigos demasiadamente físicos e extremamente 

corporais, iniciando-se aos poucos a adoção de uma postura que estivesse 

mais atrelada ao início dos castigos que trabalham mais a mente, deixando 

o corpo do indivíduo de ser o principal alvo do comedimento.  

Os grandes espetáculos, como assim eram tidas as execuções 

anteriormente, começaram a dar espaço à aplicação de penas mais 

discretas. Afinal, como podemos tipificar algo, ter positivada a intenção de 

coibir a pratica de tais atos, como um homicídio, por exemplo, e como 

punição para o mesmo, a pratica ato semelhante. 

De acordo com Beccaria (2002), citado por Foucault (2015, p. 14.) 

“o assassinato que nos é apresentado como um crime horrível, vemo-lo 

sendo cometido friamente, sem remorso”. Ou seja, uma grande incoerência 

quanto a esta aplicação, pois como o Estado vai cometer aquilo que é 

firmado como desacertado perante a sociedade. 

Iniciou-se a supressão do espetáculo punitivo, e o cerimonial 

anteriormente necessário para a aplicação da pena, passa a se tornar um 

mero ato administrativo, sem a necessidade de toda aquela visualização 

social, antes indispensável para a execução, dando espaço a execuções 

mais discretas e vertiginosas, como por exemplo, a adoção da guilhotina. E 

assim, esta modificação foi se propagando ao longo de toda a Europa, com 

o passar dos séculos, dando lugar a um novo modelo de aplicabilidade. 

(FOUCAULT, 2015). 

Segundo Foucault (2015, p. 14) citando Beccaria (1764 p. 101), a 

eficácia da sanção está atrelada à certeza do indivíduo que comete o dano, 

de que o mesmo será punido como tentativa de reparação e não todo um 

aparato composto de muita exibição e torturas como era feito 

anteriormente, sendo assim, a justiça passa a cortar o seu elo de ligação 

com a violência e passa a assumir seu papel de reguladora de forma mais 

coerente.  

Entretanto, é importante frisar, que estamos tratando de processos 

de cunho gradativo e não algo instantaneamente adotado em toda parte. O 

poder sobre o corpo do apenado, como supracitado, perdeu espaço para um 

novo tipo de pena, mas não por completo, pois, ao dar espaço a tutela de 
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outros bens ou direitos, e trabalhar com o aspecto cognitivo do apenado, 

como a privação de liberdade do indivíduo, a obrigação do mesmo de 

cumprir trabalhos forçados, ou a própria prisão em si, não se abandona por 

completo o aspecto corporal, dado que, como Foucault elenca, são certos 

complexos punitivos, como redução alimentar, privação sexual, expiações 

físicas.  

Analisando esta seara, podemos perceber que os castigos físicos 

não foram abandonados em sua completude. Mas retomando a uma 

reflexão necessária, qual seria o real motivo de ter que se punir um 

indivíduo, e ademais, o que levara o sujeito ao cometimento de tais atos? 

Pois, por traz do Estado que pune, e execra sob justificativa de coibir 

condutas inadequadas e que alega o papel de que resguardar pelo bem 

comum, sempre houve a presença de um Estado que oferece muito a 

alguns, e quase nada a outros, um Estado que se esquece da grande maioria 

que o compõe, que suprime suas necessidades fundamentais em quase todo 

o tempo, sem os enxergar um mínimo que seja. 

Não estamos tratando aqui de um juízo de valor sobre essa esfera, 

mas sim, sobre um raciocínio necessário para obtermos quaisquer 

conclusões acerca do tema aqui discutido.  

Segundo D’argis Boucher (1781) citado por Foucault (2015): 

 

Se houvessem anais para registrar escrupulosamente as 

últimas palavras dos supliciados, e se tivesse a coragem de 

percorre-los, se se perguntasse a essa vil população reunida 

por uma curiosidade cruel em torno dos cadafalsos, ela 

responderia que não há culpado amarrado à roda que não 

morra acusando o céu da miséria que o levou ao crime, 

reprovando a barbárie de seus juízes, maldizendo o ministério 

dos altares que os acompanha e blasfemando contra Deus de 

que ele é instrumento. (BOUCHER, 1781 citado por 

FOUCAULT, 2015, p. 59). 

 

 

2.1 A ANTIPATIA SOCIAL AOS SUPLÍCIOS E O SURGIMENTO 

DAS PRISÕES 

 

Em meados do século XVIII, fez-se presente uma maior antipatia 

social aos suplícios aplicados, uma vez que a população iniciou um 

despertar que trazia contestações aos castigos que, como já aludidos, 

continham o emprego de muita barbárie.  

O Estado é visto por seus componentes, como um reflexo dos 

mesmos, fazendo uma alusão simples ao próprio direito consuetudinário, 

que é a elucidação de que o direito emana dos usos e costumes de uma 

determinada sociedade, vemos que um deve refletir o outro. Sendo assim, a 
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população tem como espelho e inspiração aquilo que emana dos líderes, 

tanto que, como já mencionado, um dos papeis da pena é vir a intimidar os 

cidadão do cometimento de deslizes. 

Não obstante, a população ao ver que a forma considerada 

adequada e exemplar por parte daqueles que estão no poder é 

completamente carregada de violência, violência esta, que o mesmo tenta 

coibir a qualquer custo, essa mesma massa, passa a atrelar a ideia de 

justiça, à ideia de violência e atrocidade.  

O povo passa a se sentir amedrontado e ameaçado por aquele 

instituto que o deveria propiciar proteção. A crítica social quanto a este 

assunto, não se fixa apenas no âmbito das punições abusivas, sendo muito 

mais abrangente, pois a discrepância vista entre as fraquezas do Estado em 

consonância com as mazelas refletidas na sociedade em razão disso, 

juntamente com seus excessos que ao invés de coibir de maneira eficaz e 

contundente, ameaçam os membros desse público.  

Segundo Rush (1787, p.19), citado por Foucault (2015):  

 

O objetivo das penas não é a expiação do crime cuja 

determinação deve ser deixada ao Ser supremo, mas prevenir 

os delitos da mesma espécie. (E na Pensilvânia Buxton 

afirmava que os princípios de Montesquieu e de Beccaria 

deviam ter agora) “força de axiomas”, A prevenção dos 

crimes é o único fim do castigo. (RUSH, 1787, citado por 

FOUCAULT, 2015, p. 123). 

 

Quando fazemos a aplicação de sanções punitivas de maneira 

genérica e coletiva, talvez não se obtenha o desejado resultado, pois, 

fazendo uma analogia a um aspecto processual civil, o IRDR (Índice de 

Resolução de Demandas Repetitivas), temos aqui, demandas da 

coletividade, que em muitos aspectos podem se assemelhar, mas que nunca 

deixarão de ser interesses individuais. 

O mesmo ocorre com a infração, por mais que existam enumeráveis 

infratores, que cometem desde os mais variados, aos mais idênticos ilícitos 

penais, estamos sempre tratando de serem individuais, merecendo atenção 

a sua peculiaridade para que possa haver uma efetivação eficaz da sanção.  

Quando surge por parte do legislador a intenção ou a necessidade 

de manter sob sua vigila determinado indivíduo, a imagem da prisão 

encontra-se como o elemento adequado para tal circunstância, pois, 

segundo Foucault (2015), a mesma propicia uma visibilidade sem a 

existência de lacunas, de uma maneira ampla.  

Entre os séculos XVIII e XIX, foram surgindo novos conceitos no 

sistema prisional e o instituto da prisão iniciou aí uma nova abordagem 
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para as penalidades, trazendo a figura do apenado como um componente ao 

sistema judiciário. A prisão sempre foi vista como um mecanismo 

necessário para a regulação forçada daqueles que infringem a lei, tem-se 

como uma característica óbvia o castigo atrelado a mesma, afinal, quem 

não transgride, não necessita ser punido, sendo assim, reafirma-se que 

estamos tratando de uma demanda de cunho necessário a sociedade, se 

originando da mesma.  

A intenção de elucidar um sistema minimamente justo, faz com que 

vejamos como é necessário a existência de castigos carregados de 

proporcionalidade e igualdade, pois a busca por justiça é constante. A 

solidez consistente na prisão, se dá pela sua forma coerente e menos 

gravosa possível, tanto ao condenado, quanto a sociedade que vivencia 

isso, contrariamente ao que fora visto no início, com penas tão agressivas e 

medonhas.  

Retomamos, aqui, na abordagem prisional, o conteúdo supracitado 

referente a necessidade de a pena ter um cunho corretivo e transformador 

ao apenado. É retratado o conceito da privação de liberdade, pois, liberdade 

essa que vem a ser um dos direitos mais fundamentais ao seu humano.  

Segundo o Relatório de Treilhard Ibid citado por Foucault (2015): 

 

A ordem que deve reinar nas cadeia pode contribuir 

fortemente para regenerar os condenados; os vícios da 

educação, o contagio dos maus exemplos, a ociosidade ... 

originaram crimes. Pois bem, tentemos fechar todas essas 

fontes de corrupção, que sejam praticadas regras de sã moral 

nas casas de detenção; que, obrigados a um trabalho de que 

terminarão gostando, quando dele recolherem o fruto, os 

condenados contraiam o hábito, o gosto, a necessidade da 

ocupação; que se deem respectivamente o exemplo de uma 

vida laboriosa; ela logo se tornará uma vida pura; logo 

começarão a lamentar o passado, primeiro sinal avançado de 

amor pelo dever. (IBID, Relatório de Treilhard, p 8s. citado 

por FOUCAULT, 2015, p. 220). 

 

Vemos elucidado aqui, então, que havendo a presença de um 

sistema justo, onde propicie ao cumpridor da pena, situação cotidianamente 

oposta à vivenciada ante o cometimento do delito, há grandes 

possibilidades do mesmo se regenerar, e se libertar da cólera ao qual era 

contaminado.  
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A regra é introduzida numa prisão, ela reina sem esforço, sem 

emprego de nenhum meio repressivo e violento. Ocupando-se 

o detento, são-lhe dados hábitos de ordem e de obediência; 

tornando-o diligente e ativo, de preguiçoso que era... com o 

tempo, ele encontra no movimento regular da casa, nos 

trabalhos manuais a que foi submetido... um remédio certo 

contra os desvios de sua imaginação. (BÉRENGER, 1836 

citado por FOUCAULT, 2015, p. 228). 

 

Um sistema que apenas provoca dores físicas, humilhação, 

demasiada exposição desnecessária, em meio a aplicação de algo que deve 

ser o mais comedido possível, acaba por fugir ao que deveria ser seu 

objetivo primordial, pois, foge-se do aspecto verdadeiramente necessário, a 

cura, cura esta que só provavelmente virá, oriunda de um trabalho 

meticuloso que abrange necessidades e demandas individuais que volta e 

meia tornam-se desdenhadas por parte do Estado. A maneira eficaz e 

coerente de punir, não só ajuda no trabalho de garantia de valência no 

âmbito da coerção, mas também, serve de vista moral aos espectadores, 

sendo daí que surgirá o êxito.  

 

 

3 UM SISTEMA PRISIONAL PENSADO POR HOMENS E PARA 

HOMENS 

 

O patriarcado está encrustado em nossa sociedade há tanto tempo 

que, infelizmente, nos acostumamos e nos adaptamos a conviver com o 

mesmo (com que de maneira nenhuma isto deixe de ser extremamente 

negativo e alarmante), fazendo com que muitas vezes suas consequências 

passem desapercebidas sobre nossos olhos. 

O que ocorre é que como consequência disso, a figura da mulher há 

tanto tempo é denegrida, diminuída e subestimada de forma com que a 

sociedade tenha se moldado em torno disso.  

No século XVII, as penas predominantemente físicas começaram 

lentamente a cair em desuso em prol da sociedade e iniciou-se o que 

podemos remeter ao sentido de pena privativa de liberdade.  

Quando falamos acerca do direito de punir, devemos nos lembrar 

que muitos veem o objetivo da pena a prevenção e restrição de que o autor 

do delito venha a cometê-lo novamente. A pena, em si, jamais retroagirá ao 

fato que a ocasionou propiciando que o mesmo seja evitado, sendo assim, o 

único a ser feito através da aplicação da pena é coibir o réu de que venha a 

cometer novos delitos e que o mesmo sirva para dissuadir os demais 

membros da sociedade para que não adotem a mesma conduta.  
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Os homens representam, desde o início, maior participação na 

esfera dos delitos, o que fez com que, em uma sociedade já 

tendenciosamente moldada para o universo masculino. De acordo com a 

demanda inicial, houve a criação dos presídios totalmente voltada para o 

público masculino e também planejada por esses, caminhando assim até os 

dias de hoje, trazendo mais uma vez um contexto histórico onde a mulher 

oscila entre ser invisível, outrora em ser minimizada ao máximo possível. 

As consequências de tal fato são conhecidas por todos aqueles que 

possuem um mínimo senso de coletividade e humanidade, trazendo em seu 

contexto inúmeras violações àquelas pessoas pertencentes a essa situação, 

nos convidando mais uma vez a refletir até onde vai o direito de punir e 

qual a maneira adequada e mais humana possível de se aplicar a pena, 

sendo necessário refletir se a pena, em seu bojo, perdeu completamente o 

viés de punição física. 

 

3.1 MAZELAS DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO 

 

Segundo Friedrich Engels (1884), a opressão as mulheres surge em 

algum momento de nossa história, ou seja, segundo ele ao abordarmos o 

machismos não estamos de forma alguma fazendo alusão a alguma 

característica humana de condicionamento inato, não se sabe com precisão 

em qual momento as primeiras demonstrações do machismo surgiram, mas 

podemos indicar com precisão que o capitalismo contribuiu e muito para a 

divisão entre homens e mulheres e para uma situação de dominação 

estável, pois sabemos que o homem adota uma postura controladora sob as 

mulheres, claramente identificáveis em várias partes da nossa realidade.  

O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, 

tendo em meados de 2016 cerca de 622.222 mil presos, onde a quantidade 

de mulheres presas subiu de 5.601 para 37.380 entre os anos de 2.000 a 

2.014 o que demonstra um crescimento de cerca de 656% de crescimento. 

O Brasil também se encontra na quarta colocação entre os países que mais 

possuí mulheres presas em todo o mundo, ficando atrás apenas de Estados 

Unidos, China e Rússia, segundo dados do DEPEN (Departamento 

Penitenciário Nacional). 

Os estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas 

privativas de liberdade possuem como imposição que haja a separação dos 

gêneros feminino e masculino dentro desses locais, assegurada pela Lei de 

Execuções Penais 7210/84 e incluída à Política Nacional de Atenção às 

Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 

Prisional, devendo servir como uma maneira de tornar mais digno o 

encarceramento feminino, onde contamos com além da presença de um 
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ambiente culturalmente masculinizado, possuímos ali também segundo o 

DEPEN uma estrutura totalmente voltada para o público masculino e que 

não fora reformulada ou pensada para mulheres, apenas veio a ser adaptada 

para recebe-las, sendo assim, ineficazes e infringentes quanto ao 

atendimento e suprimento de necessidades básicas inerentes a condição 

feminina e quando abordamos então o âmbito da gestação ou a 

maternidade em si no ambiente do cárcere, essa situação se torna ainda 

mais agravada. 

Insta salientar que quando nos referimos à população carcerária 

estamos nos referindo não só a aquelas presas e presos que já foram 

condenados, mas também a aqueles que estão aguardando por seu 

julgamento e já se encontram submetidas a esse sistema ineficaz e 

extremamente falho, muitas delas já ali com suas crianças. Essa lentidão 

quanto ao julgamento se dá pelo abarrotamento de demandas no sistema 

judiciário, entre outros problemas. 

O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e a mesma assegura que, após o flagrante, o indivíduo deverá ser 

apresentado a um juiz que definirá se o mesmo deverá ser preso 

preventivamente ou aguardar em liberdade embasado na natureza do delito 

e as condições sob ele ensejadas.  

Segundo um levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), no ano de 2015, entre aqueles que aguardavam 

julgamento, cerca de 4 em casa 10 custodiados veio a ser absolvido, nos 

fazendo refletir sobre o abarrotamento ocasionado por medidas como estas.  

 

3.2 A REALIDADE DAS PRISÕES FEMININAS PARA MULHERES 

E CRIANÇAS 

 

Além de um crescimento desproporcional, o encarceramento 

feminino teve maior crescimento também em decorrência da nova 

legislação de drogas, que entrou em vigor em 2006 e segundo Fernanda 

Cunha (2017), cerca de 68% das mulheres presas no nosso país estão 

incorrendo sob a nova tipificação. Essa lei traz um subjetivismo muito 

grande a cerca de quem será taxado como usuário e quem será abrangido 

como traficante. 

Segundo a LEP (Lei de Execuções Penais), de 1984, é determinado 

que somente mulheres trabalhem como agentes penitenciarias em presídios 

femininos, mais um aspecto em que a legislação não é cumprida, contando 

ainda segundo o INFOPEN Mulher que apenas 7% dos estabelecimentos 

prisionais do país são exclusivamente femininos, sendo 75% 

exclusivamente masculino e 17% misto. Conforme a LEP as crianças tem o 
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direito a ficar no mínimo até os dois anos de idade com suas mães, porém, 

o Estado deve tutelar minimamente por esses indivíduos e propiciar a eles 

condições dignas de vivencia nesse ambientes. 

Segundo um estudo do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a 

situação das presas gestantes do Brasil é degradante, onde se constatou que 

as acomodações são extremamente precárias, alimentação completamente 

inadequada, além de que em algumas das unidades objeto de estudo da 

pesquisa haviam crianças que ainda não possuíam sequer o registro de 

nascimento.  

Nesses locais, no que concerne ao acesso a saúde, não se constatou 

a presença ativa de ginecologistas ou obstetras que propiciem a feitura do 

pré-natal a essas mães, muito menos, pediatras para as crianças, sendo 

importante ressaltar que,  além da infringência de postulados 

constitucionais, devemos também salientar a existência da Lei 

Complementar n° 74/94 – Lei do Fundo Penitenciário Nacional, que prevê 

o repasse de recursos para o fundo dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios a título de transferência obrigatória e independentemente de 

convenio ou de instrumento congênere. (BRASIL, 1994).  

Sendo assim, de acordo com o CNJ, o que irá ser crucial na 

diferenciação neste aspecto entre uma penitenciária e outra, infelizmente 

será quem está à frente da instituição, pois é necessário que haja um efetivo 

repasse e aplicação dos recursos disponibilizados pelo DEPEN ao qual o 

fundo é regulado pela Lei 74/94, e pelas secretarias de Administração 

Penitenciária, segundo a Juíza Andremara dos Santos, que coordenou as 

visitas aos presídios no estudo. 

Há uma política pública de assistência à saúde no Sistema Prisional 

que prevê que os estabelecimentos prisionais contem com instalações de 

unidades básicas de saúde (UBS), porém o que de fato se vê novamente é 

muito improviso e a ineficácia da aplicação adequada do texto previsto em 

lei. 

Segundo a juíza Andremara, há uma falta de padronização de 

procedimentos na aproximação dos bebês com suas famílias, fazendo com 

que, além de enfrentar enumeras dificuldades dentro do ambiente prisional, 

o elo dessas crianças com suas famílias no ambiente externo se torne mais 

enfraquecido. 

Sob um aspecto generalizado e muito superficial, podemos apontar 

várias falhas por parte do Estado para com essas pessoas, desde uma 

estrutura que deveria ser minimamente ofertada, com um mínimo de 

conforto e respeito para com as detentas e sua prole, no que tange não só a 

espaço físico, lazer, saúde, alimentação digna, mas também o respeito a 
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essas mulheres e principalmente a essas crianças que muitas vezes já 

chegam ao mundo tendo suas garantias fundamentais sendo massacradas 

por aquele que devia regular por sua vivência digna. Em todos os sentidos 

há desrespeito e despreparo. 

Quando pensamos um mínimo que seja  acerca deste tema e 

fazemos uma releitura do objetivo principal da pena, obviamente nos 

deparamos com mais um fracasso por parte do Estado, pois é pouco 

provável que se reabilite e reajuste a conduta de alguém mostrando a essa 

pessoa como a mesma tem uma figura insignificante para o mesmo, se o 

Estado trata os cidadãos com profundo desrespeito, inclusive aqueles que 

não estão incorrendo em pena alguma como o caso das crianças, é difícil 

que se viabilize o intento da ressocialização e correção. 

 

4 POSTULADOS NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS 

 

A Constituição é o arcabouço legislativo mais importante do 

ordenamento jurídico, sendo atribuída a ela a característica de 

superioridade hierárquica perante as demais normas. Sendo assim, é a lei 

maior, devendo as outras legislações do país a ela serem subordinadas, 

considerando o fato de nela estar contido a estrutura e organização do 

Estado. 

No Brasil, utilizamos o modelo jurídico conhecido como Civil Law, 

que consiste em uma estrutura jurídica onde as principais fontes do direito 

estão positivadas na própria legislação. O que está intrínseco no texto da lei 

é que servirá como fonte para as decisões.  

Vigente desde 5 de outubro de 1988, nossa Constituição tem sua 

origem em uma assembleia geral constituinte, que teve por objetivo romper 

com o modelo jurídico anterior e implementar uma nova ordem jurídica, 

servindo como uma marco para o retorno da democracia em nosso país, ao 

sairmos de um período obscuro marcado pela ditadura militar, onde 

direitos e garantias fundamentais eram constantemente suprimidos. 

A ruptura com esse triste período da nossa história traz o Estado 

Democrático de Direito marcando a sétima constituição do nosso país 

como a primeira a contar com a efetiva participação da população, sendo 

chamada, por isso, constituição cidadã. 

Para que o seu sentido sociológico esteja de fato efetivado, é 

importante que a Constituição se valha de legitimidade, oriunda de efetivo 

poder social. Filósofos como Kelsen, acreditam que a Constituição está 

incumbida “no mundo do dever-ser, e não no mundo do ser”, pois a mesma 

não é fruto de algo inato ou natural ao homem, e sem a uma vontade e 
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necessidade do homem, para que a mesma sirva como proteção para a vida 

em sociedade. (LENZA, 2014). 

Tendo em seu conteúdo caráter material, que consiste na presença 

de direitos e garantias fundamentais e assuntos tangíveis a organização do 

Estado, a mesma é respaldada ainda pelo caráter formal, que é o fato da 

estar contida e positivada em sua forma escrita, ou seja, em um arcabouço 

constitucional, fazendo com que todo o texto ali contido esteja assegurado. 

O modo de elaboração da nossa constituição é dogmático. A partir 

do século XVIII, este termo faz referência a proteção de um dogma, 

conceito ali contido. A constituição serve para dar proteção aos cidadãos 

por ela tutelados através destes conceitos transformados em leis. 

 

4.1 A (IN)EFETIVAÇÃO FÁTICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL  

 

Quando olhamos sob a perspectiva do cidadão em relação ao papel 

do texto constituinte é claro de se visualizar que um dos pontos principais 

de uma constituição é zelar e assegurar a não anulação dos direitos 

fundamentais ali contidos, que proporcionariam uma convivência 

igualitária, justa e pacifica em uma sociedade, assim como garantir que os 

deveres cidadãos sejam cumpridos, para que não haja nem por parte da 

sociedade, nem por parte do Estado, uma elisão de direitos e garantias 

fundamentais. Sendo assim, além de garantias e organizações, a mesma 

será composta por preceitos que assegurem tais medidas.  

Mesmo cumprindo medidas de punibilidade, como é o caso da pena 

restritiva de liberdade, aqueles que se encontram nessa situação tem uma 

série de direitos e garantias respaldados, não ocorram excessos e 

desequilíbrios quanto a aplicação das sanções por parte dos membros do 

Estado que estão incumbidos de exercer este papel.  

Um dos veementes argumentos usados em defesa do provimento do 

HC 14 364 (BRASIL,2018) de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski 

que objetivava que mães em situação de prisão preventiva (aguardando 

ainda julgamento), pudessem aguardar julgamento em liberdade, alegando 

que a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em 

estabelecimentos prisionais precários, subtraindo-lhes o acesso a 

programas de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no pós-

parto, e ainda privando as crianças de condições adequadas ao seu 

desenvolvimento, constitui tratamento desumano, cruel e degradante, que 

infringe os postulados constitucionais relacionados à individualização da 

pena, pois nesta seara, se analisarmos a pena se estende a figura da criança. 

Elencando que a política criminal responsável pelo expressivo 

encarceramento feminino é discriminatória e seletiva, impactando de forma 
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desproporcional as mulheres pobres e suas famílias, conforme elucidado no 

HC 14 364. (BRASIL, 2018). 

Como já mencionado anteriormente, o objetivo da pena, ao ser 

aplicada a sanção punitiva é fazer com que aquele(a) que cometeu o dano, 

seja punido(a) pelo mesmo, e que após, possa, se possível, ser reinserido(a) 

em sociedade. 

No que tanger ainda ao que estiver dentro do contexto da esfera 

penitenciaria é dever do Estado assegurar que o mesmo(a) receba 

assistência em relação a instalações higiênicas, vestuário, alimentação, 

abarcando as necessidades básicas para uma condições adequada e salubre 

de vivência, tendo como positivação a ocorrência de tais termos, estarem 

postulado e assegurados no texto constitucional. 

 

Art. 5°. “XLVIII” - a pena será cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado; 

“XLIX” - é assegurado aos presos o respeito à integridade 

física e moral; (BRASIL, 1988). 

 

Entretanto, é de notado saber de praticamente todos, que nosso país 

é dotado de um sistema prisional que fere e age em desacordo com várias 

garantias asseguradas, seja por parte do próprio Estado em caráter 

omissivo, ou seja por parte daqueles que agem em função de prestadores de 

serviço do mesmo, dando um aspecto inconstitucional a tal matéria, ou 

seja, incompatível com o previsto no texto constituinte.  

Nossa Constituição traz uma série de postulados que asseguram aos 

presos(as) medidas adequadas que devem ser adotados por parte dos 

presídios, mas que em sua maioria, não é assim feito. 

O DEPEN é o órgão que acompanha a aplicação da Lei de 

Execuções Penais (Lei n° 7.210/84), esta lei traz em seu texto as normas 

que deverão ser cumpridas ao longo da aplicação da pena. 

Ao avaliarmos dados do DEPEN as primeiras informações as quais 

nos são submetidas a cerca da Gestão Prisional é que o cenário do sistema 

carcerário brasileiro está muito distante de estar em consonância com o 

texto constitucional, tendo como características alarmantes a nítida falta de 

estrutura, criando assim, um cenário propicio a violação de direitos 

fundamentais. 

 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos 

os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza 

racial, social, religiosa ou política. (BRASIL, 1984). 
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A condição de apenado, não reduz, os direitos do indivíduo, naquilo 

que não esbarrar com sua sentença condenatória, porém, como já 

informado, está previsão legal não se caracteriza com a realidade de nosso 

país. 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que 

conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de 

aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à 

existência humana; 

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). (BRASIL, 

1984). 

 

Porém, o que se tem de relatos por meio do próprio DEPEN é a 

alegação de que existe a presença de condições exorbitantes de 

superlotação das cadeias nacionais, levando a uma nítida incompatibilidade 

entre a taxa de ocupação das unidades penitenciárias e a estrutura dos 

serviços penais ali presentes. 

 

A gestão prisional no país é carente de conceitos que 

amparem a sua especificidade, prevalecendo ainda o 

empréstimo de saberes de outras áreas, sobretudo do 

conhecimento importado da atividade policial. Essa 

deficiência tem forte impacto na formatação de fluxos e 

rotinas que não amparam adequadamente o acesso das 

pessoas privadas de liberdade a serviços, direitos e políticas 

previstos na Lei de Execução Penal. (DEPEN, 2018).  

 

A crise deste sistema é nítida, e o que se percebe além de um 

ambiente composto de violência e superlotação são as consequências que 

isso gera aos presos (as) e subsidiariamente a sociedade, pois mesmo que o 

indivíduo tenha incorrido em uma situação delituosa o ambiente ao qual o 

mesmo cumprirá pena pelo dano causado irá fazer muitas interferências na 

conclusão do objetivo originário de fazê-lo cumprir a pena. 

Um ambiente completamente insalubre, fétido e que comporta em 

locais que são assegurados uma quantidade máxima, que é minimamente 

necessária para o ambiente, não é raramente que neste locais se encontre 

até mesmo o quíntuplo do permitido ali, contando com uma população 

carcerária em crescimento sempre exponencial, girando atualmente em 

torno de 500 mil detentos, quase todos em situação absurdamente 

desumanas.  

 

4.2 AS MULHERES NO AMBIENTE PENITENCIÁRIO 
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Sem fazer distinção de gênero inicialmente, é fático que os 

indivíduos de ambos os sexos necessitam de condições e ambiente 

adequado ao cumprimento da pena assegurados pelo Estado, entretanto, 

quando essa fala se transmite aos pessoas do sexo feminino, a situação se 

torna ainda mais gravosa e alarmante.  

 

O cárcere brasileiro é lugar de exclusão social, espaço de 

perpetuação das vulnerabilidades e seletividades em prática 

extramuros. Especificamente nas unidades femininas, 

encontramos maiores violações no tangente ao exercício de 

direitos de forma geral, e em especial dos direitos sexuais e 

reprodutivos, bem como de acesso à saúde especializada, em 

especial a ginecologistas. Em relação às penitenciárias 

femininas brasileiras, apesar de haver diferenças importantes 

entre elas – sendo umas mais garantidoras de direitos, melhor 

equipadas e mais bem estruturadas que outras – podemos 

dizer que nenhuma delas funciona em respeito pleno aos 

parâmetros legais vigentes, considerando aqui as regras de 

Bangkok e a Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal 

Brasileira (LEP). (LUZ NA SOBRA, 2018). 

 

Além de todos os problemas já informados anteriormente em 

relação à população carcerária de um modo geral, quando tratamos de 

detentas, somos obrigados a nos deparar com peculiaridades inatas a 

condição feminina e infelizmente, novamente o que se vê é uma enorme 

incompatibilidade normativa com a realidade. 

Mesmo assegurado a elas características específicas como: “art. 5°- 

‘L’ - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;” 

(BRASIL, 1988). 

Novamente vemos aqui a infringência de postulados constitucionais 

frente a esta situação. Se analisarmos de um modo geral, os indivíduos 

contam com um enorme descaso e despreparo por parte do Estado para 

com garantias fundamentais, como por exemplo, o acesso à saúde, que 

também é um direito fundamental assegurado pelo texto constituinte, não 

sendo necessário ao tratar do tema, adentramos a esfera penitenciaria tão 

somente, podemos tratar da esfera do cidadão comum que goza de 

liberdade, este mesmo cidadão tem seus direitos muitas vezes negados 

mesmo estando em pleno gozo de todos os seus direitos, pois façamos 

então um breve apontamento sobre o caso, analisando por base o fato do 

sistema de saúde não ser eficaz ao cidadão livre de pleno direito. 

Agora imaginemos como isso se perpassa no ambiente 

penitenciário, onde já fora evidenciado a situação minimamente intitulada 

como caótica. Tratando de mulheres em estado gestacional, parturientes ou 
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mesmo em estado puerperal, é pouco provável que as mesmas possam 

contar com acesso a saúde de forma adequada dentro das unidades 

prisionais, trazendo danos não somente as mães, mas a seus filhos, 

indivíduos aos quais não incorre nenhuma punibilidade ou ocorrência, e 

aos quais deveriam ser assegurados todos os direitos a eles pertencentes, 

não se permitindo deixar essas mazelas apenas ao ponto da saúde, como ao 

ambiente minimamente adequado e compatível as condições necessárias 

referentes as situações concernentes a condição feminina. 

Surgindo assim, após todos estes breves apontamentos, um 

questionamento sobre até deve ir o poder da punibilidade e quais as esferas 

o mesmo não deve ultrapassar. São vários os pontos que culminaram no 

cenário penitenciário atual, dentre eles e talvez o principal, que vem a ser o 

descaso por parte do poder público, fazendo com que toda essa situação 

repugnante traga consequências abruptas como rebeliões ocasionando 

diversas mortes, fugindo novamente ao contexto da pena. 

O Ministério Público não deve ser omisso e fazer uso de suas 

atribuições para fiscalizar e propiciar a efetivação de garantias como o 

artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988, para que 

situações como essas, sejam combatidas, pois não há Estado Democrático 

de Direito, se só alguns tem seus direitos validados e tutelados por órgãos 

que deveriam legislar por toda a população. 

 

5 A REALIDADE POR TRÁS DA FIGURA DAS DETENTAS 

 

A palavra família traz em seu significado um conceito referente a 

forma de organização dos seres humanos, é um agrupamento social, 

construído através de laços de parentesco, sendo eles laços criados através 

de afinidade, ou sendo eles, consanguíneos.  

A entidade familiar já não possuí mais uma conceituação una e 

taxativa. Vivemos num horizonte onde a concepção de família se estende e 

aplica as múltiplas realidades atuais e com isso possuí enumeras 

organizações e estruturas.  

A concepção anterior pregava que família deveria ser 

necessariamente composta por uma família matrimonializada, ao que era 

imposto e corroborado pelo Código Civil de 1916, onde apenas a família 

que se constituía oriunda do casamento era vista como legitima aos olhos 

da legislação e sociedade e assim, era a única resguardada juridicamente. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 paradigmas e 

conceitos vem sendo gradativamente quebrados, lentamente desconstruídos 

num processo muitíssimo lento, inclusive as questões familiares, as tão 

presentes e culturais relações de submissão e hierarquia dentro do 
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organismo familiar e como reflexo do mesmo, em nossa sociedade, onde o 

homem possuía e exercia papel principal, tendo a sua 

cônjuge/companheira, papel de direta subordinação, possuindo papel 

delimitado dentro da estrutura familiar, a mulher tendo como dever 

taxativamente emposto pelo patriarcado o papel de cuidar da casa e dos 

filhos, e os homens de prover o sustento do lar e eles, garantidos, todos os 

direitos as mais variadas formas de gozo e satisfação, deixando para 

mulher apenas o viés da submissão. 

Todos esses aspectos ainda são muito presentes em nossa sociedade 

atual, pois a desconstrução de um paradigma tão enraizado em nossa 

sociedade, como o machismo, não possuí condições de ser desconstruído 

de uma só vez. O direito possuindo características e aplicações advindas 

dos usos e costumes tende a se adaptar a atualidade vivida, mas, devemos 

nos atentar a até que ponto o direito também não sofre influência desse 

machismo.  

A estrutura familiar conceitual, também é outro paradigma que vem 

sendo quebrada ao longo dos anos, a terminologia direito de família, 

inclusive vem sido abandonada, para dar espaço a nomenclatura direito das 

famílias possibilitando assim, abarcar os mais variados modelos de 

organização familiar existentes.  

 

A imposição de estereótipos e papeis sociais às mulheres é 

combustível central no punitivismo e no encarceramento dos 

quais são alvo. É importante também ressaltar que a quase 

totalidade das mulheres encarceradas foram presas por atos 

que, mesmo classificados atualmente como ilícitos, 

constituíam como a única possibilidade para sustentar os seus 

filhos e filhas, já que coube a essas mulheres a tarefa de, 

sozinhas, cuidarem e proverem. (PASTORAL 

CARCERÁRIA, 2018). 

 

5.1 A MATERNIDADE NO CÁRCERE 

 

Se fosse possível traçar um modelo que adequasse ao perfil da 

maioria das mulheres detentas no Brasil, com certeza o mesmo seria 

delineado com características de uma mulher jovem, em maioria negras ou 

pardas, de baixa renda, em cumprimento de prisão provisória, ou seja, 

aquelas que ainda estão a aguardar seu julgamento, e que ainda não 

possuem o status de realmente serem culpadas, com idade em torno de 18 a 

30 anos, que incorrem em crimes relacionados ao tráfico de drogas ou 

crimes de danos contra o patrimônio, com histórias de vulnerabilidade 

social geralmente muito semelhantes e muitas delas já são mães (abarcando 

aqui, grávidas ou puérperas também). (DAR A LUZ NA SOMBRA, 2018). 
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A chegada de um bebê é sempre um momento de muita alegria e 

satisfação para as famílias, um indivíduo tão pequeno (em tamanho e 

idade, mas jamais em importância ), consegue promover uma imensa 

felicidade a todos que estão em sua volta, porém, a chegada de um bebê 

requer uma série de cuidados e necessidades especiais para proporcionar 

condições minimamente dignas tanto para mães, quanto para bebês, e as 

famílias de acordo com suas possibilidades se organizam pra isso, pra 

propiciar um local adequado e cômodo para essa pessoa que em breve 

chegará. 

Em regra, é preparada toda uma estrutura para mães e bebes, dentro 

das condições de cada família, nestes momentos, para que supra todas as 

necessidades que viram neste momento. Isso quando estamos nos referindo 

a pessoas que estão em pleno gozo de sua liberdade.  

Entretanto, quando esta situação é vivenciada fora do seio do lar, as 

situações e condições são muito diferentes, em especial quando tratamos da 

maternidade vivenciada dentro do cárcere, estamos tratando de uma 

experiência onde a mãe apenada, além de estar a cumprir sua pena 

privativa de liberdade, passa por várias outras privações, como outrora já 

mencionado, privações como, acesso a saúde, alimentação minimamente 

adequada, higiene, acomodações completamente em descompasso com a 

condição gestacional. (FIOCRUZ, 2016). 

 

Especialmente o aprisionamento feminino traz uma questão 

importantíssima, que deve ser preocupação central das 

gestoras do sistema e idealizadoras de políticas prisionais: a 

população invisível que habita o nosso sistema prisional, as 

filhas e filhos de presas que vivem nas mais diversas e 

adversas condições nas prisões brasileiras. A sobrevivência, 

com dignidade, de uma criança depende de alimentação, 

cuidados, assistência material e afetiva. Para tanto, é 

necessário, com a máxima urgência, elaborar e implementar 

políticas que tratem da permanência do bebê com a mãe, que 

privilegiem o desencarceramento e, em casos de manutenção 

da prisão, que esta convivência se dê em ambiente confortável 

e salubre para ambas as partes, com recursos e suporte para a 

garantia dos direitos dessas mulheres e crianças. (DAR A 

LUZ NA SOMBRA, 2018). 

 

Geralmente, no terceiro trimestre de gestação, as mães costumam 

ser transferidas de suas unidades prisionais, para centros prisionais que 

possuam a mínima adequação para recebê-las, que geralmente estão 

localizadas nas capitais dos estados, onde há alas especificas para mães e 

seus bebês. Chegado o momento do parto, são conduzidas até hospitais 

públicos, onde logo que recebem altas, retornam ao cumprimento da pena 
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lembrando que apenas no ano de 2017, tornou-se vedado o uso de algemas 

as detentas no momento do parto. (FIOCRUZ, 2016). 

E retornam com suas crianças que logo ao nascer já estão a cumprir 

pena juntamente com suas mães. E esse cumprimento não se define apenas 

pelo ambiente hostil dos centros penitenciários, mas sim pela pouca ou 

quase nenhuma estrutura e acolhimentos que essas famílias recebem. 

Na contramão da legislação, mais uma vez, temos a realidade 

totalmente em desconformidade com a lei vigente.  

 

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a 

penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e 

parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 

(seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de 

assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa 

Parágrafo único.  São requisitos básicos da seção e da creche 

referidas neste artigo 

I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as 

diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades 

autônomas;  

II – horário de funcionamento que garanta a melhor 

assistência à criança e à sua responsável. (BRASIL, 1984).  

 

Conforme a regra de número 2 das Regras de Bankok (2016), que é 

um documento que faz parte do tratado internacional de direitos humanos 

que contem regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres 

presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. 

(CNJ, 2016). 

Regra 2  

1. Atenção adequada deve ser dedicada aos procedimentos de 

ingresso de mulheres e crianças, devido à sua especial 

vulnerabilidade nesse momento. Recém ingressas deverão ser 

providas de condições para contatar parentes; acesso a 

assistência jurídica; informações sobre as regras e 

regulamentos das prisões, o regime prisional e onde buscar 

ajuda quando necessário e em um idioma que elas 

compreendam; e, em caso de estrangeiras, acesso aos seus 

representantes consulares. 

 2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser 

permitido às mulheres responsáveis pela guarda de crianças 

tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo 

a possibilidade de suspender por um período razoável a 

medida privativa de liberdade, levando em consideração o 

melhor interesse das crianças. (REGRAS DE BANQKOK, 

2016).  

 

Entretanto, não é essa a aplicabilidade que se vê na maioria dos 

sistemas prisionais pelo Brasil.  
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Que estas mulheres e  mães sofrem abusos neste ambiente em 

decorrência de estarem em cumprimento de pena, é fático e notório, tendo 

por parte do Estado seus direitos fundamentais sendo oprimidos e pouco 

comumente aplicados, entretanto, é importante nos lembrarmos também, 

da figura da criança, que ali se encontra, sem ter incorrido em pena alguma 

e que mesmo assim, cumpre privações desde o momento em que ainda se 

encontra no ventre de sua mãe, e extrapola o parto, fazendo com que em 

consequência das péssimas instalações e condições de vida para essas 

crianças, torne-se complicado delimitar qual a situação menos prejudicial a 

esses indivíduos, pois, de um lado temos o nascimento e a passagem de 

parte da primeira infância dessas crianças nesses estabelecimentos que 

pouco tem de compatibilidade com suas necessidades mais primordiais, e 

de outro lado, temos a possibilidade das mesmas não continuarem ali, 

sofrendo com as mazelas deste sistema, mas que assim, não poderão 

crescer na presença de suas mães, causando um sofrimento incalculável 

tanto para mães, como para crianças.  

 

5.2 A CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO 

 

Ao nascermos somos completamente dependentes de alguém, em 

toda sua estruturação, será necessário o cuidado de um terceiro, sendo este 

responsável pelo auxílio da construção psíquica, ética, moral e tantas outras 

que nos compõem. (FIOCRUZ, 2016).  

O amor de uma mãe nos torna mais fortes e seguros, e quando 

menciono o termo amor, me refiro não apenas a carinho, mas ao cuidado, a 

atenção, o zelo, a criação, coisas que só a convivência fática nos 

possibilita.  

Tudo isso, sendo na atualidade ignorado e negligenciado, causa 

consequências ao adulto do futuro, o adulto que fora desde muito novo, 

desamparado pelo Estado, e por aqueles que vivem com suas mães ou 

responsáveis no cárcere,  em um momento, que no máximo perdura até os 

sete ou doze anos de idade (muito raramente chegando a tanto), terá que 

romper com a presença materna constante e será entregue a sua família, 

geralmente materna, se esta possuir condições de acolher este menor, ou 

nos casos de negativa, serão encaminhados a centros, como abrigos, para 

que ali possam ser amparados e encaminhados para adoção. 

Neste percalço, surgindo assim a figura de uma possível separação 

para toda uma vida com suas mães biológicas.  
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5.3 IGUALDADE EM TODAS AS FAMÍLIAS? 

 

Existe infelizmente um perfil das encarceradas em nosso país, que 

já supracitado, nos permite de forma clara identificar a maioria das 

estatísticas neste viés, vemos também que poucas possuem companheiros e 

que geralmente, as mesmas estão na posição de esteio de suas famílias, 

onde costumam ter de 2 à 4 filhos, além de também haver um suposto 

perfil de delito, onde geralmente não há emprego de violência ou grave 

ameaça. 

Todavia, mesmo que estejamos abordando esses números, é 

importante salientar que as mulheres narradas acima, estão em maioria no 

sistema prisional, mas não são as únicas, existem também, aquelas 

mulheres que não pertencem a nenhum das descrições supramencionadas, 

como é o caso da advogada Adriana Ancelmo que é mãe de dois filhos e 

teve seu pedido de Habeas Corpus concedido sob a justificativa de que seu 

filho menor, à época com então 12 anos, ficaria desamparado sem a 

presença da mãe, no seio do lar, o que veio a gerar uma imensa discussão 

sobre a igualdade de direito as mães encarceradas, levando a propositura no 

início deste ano, do Habeas Corpus coletivo 143.641, tendo como relator o 

ministro Ricardo Lewandowski, ensejando uma discussão em torno do 

direito das mães abarcadas principalmente por um perfil muito similar, 

fazendo menção às necessidades de todas as mães em condições de regime 

preventivo de liberdade. (BBC, 2018). 

Várias mães encontram-se nos estabelecimentos penitenciários, 

acauteladas, aguardando julgamento, ou seja, muitas detentas, ali 

confinadas, ainda nem ao menos foram realmente foram determinadas 

como culpadas pelos delitos que estão sob suspeita, sendo assim, valendo-

nos do princípio da presunção de inocência, as mesmas não deverias estar 

ali sujeitas ao cumprimento de uma pena que ainda nem sequer existe e não 

sabemos se irá existir, com isso, a Segunda Turma da Côrte do Tribunal de 

Justiça, no estado de São Paulo, tendo como membros, os ministros Edson 

Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias 

Toffoli, decidiu por dar provimento ao pedido de Habeas Corpos coletivo 

proposto, sob alegação de que, manter num sistema prisional 

completamente falho e despreparado, mulheres que nitidamente necessitam 

de acesso garantido a direitos como saúde por exemplo, as seja negado em 

prol de um encarceramento inadequado e num momento ao qual nem 

deveria existir, concedendo assim a mães de crianças de até doze anos e 

gestantes que estejam ainda cumprindo prisão provisória e que não tenham 

cometido delitos de alta periculosidade, que possam aguardar o julgamento 
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cumprindo prisão domiciliar, como o caso de Adriana Ancelmo, para que 

possam garantir assistência a seus filhos. (BBC, 2018). 

Fazendo com que assim, cheguemos à conclusão que se não houver 

uma forte pressão em torno das autoridades competentes para que as 

mesmas regulem sob todas as famílias que se encontram hoje, maculadas 

pelo sistema prisional brasileiro, novamente continuaremos com a máxima 

de que em nosso país os ricos sempre possuem um tratamento privilegiado, 

e as pessoas mais carentes, estão presentes num cenário de profunda 

invisibilidade.  

Fazendo referência a todas as mulheres submetidas à prisão cautelar 

no sistema penitenciário nacional, que ostentem a condição de gestantes, 

puérperas ou de mães com crianças com até doze anos de idade sob sua 

responsabilidade, bem como, das próprias crianças. HC 143.641 

(BRASIL,2018) 

Fora alegado no HC 143.641 / SP (BRASIL,2018), que existem 

graves casos de violação de direitos as gestantes e de seus filhos, como 

outrora já fora supramencionado aqui, e que muitos dos graves 

acometimentos a que essas mães e seus filhos vieram a ser submetidos 

poderiam ser evitados, em consideração ao fato de que muitas das mulheres 

que estão em condição de cárcere no Brasil, estão sob regime de prisão 

preventiva, e que em sua maioria, ao final, as mesmas veem a ser 

absolvidas, foi aduzido também como argumento que segundo dados 

oficiais faltam berçários e centro materno-infantis para essas mulheres e 

suas crianças, e que com isso, as mesmas encontram-se em condições 

extremamente precárias e que como consequência traz afetações para a 

saúde física e psíquica dessas mulheres e crianças, acrescentando que 

embora a LEP determine como obrigatória que haja instalações adequadas 

para mães e crianças nesses estabelecimentos. 

Essas normas são comumente, trazendo como pedido que essas 

mulheres possam cumprir a prisão preventiva em seu domicílio, mesmo 

não sendo este um direito subjetivamente atrelado as gestantes, as mesmas 

são duplamente punidas, pois as mesmas não podem ser penalizadas pela 

falta de estrutura do sistema prisional, levando-se em consideração também 

a vulnerabilidade socioeconômica dessas mulheres requerendo a concessão 

de ordem de revogação de prisão preventiva, tendo o pedido vindo a ser 

provido e  agora em outubro passado, o mesmo tendo se estendido a mães 

que presas por tráfico e condenadas em segunda instancia, viabilizando 

assim, condições melhores para essas mães e suas crianças, uma vez que no 

seio do lar, mães e principalmente suas crianças estão desatreladas as 

mazelas vivenciadas dentro das penitenciárias. (BRASIL, 2018)  
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6 UM OLHAR FEMINISTA EM TORNO DA CONSTANTE 

SUPRESSÃO DO PAPEL DA MULHER EM SOCIEDADE E 

SUAS CONSEQUÊNCIA DIRETAS NO CÁRCERE FEMININO 

 

Atualmente as mulheres correspondem a cerca de 6,4 % da 

população carcerária brasileira, conforme dados do INFOPEN (Sistema de 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), a população 

carcerária feminina aumentou dos anos 2000 até 2014 cerca de 567,4%, em 

descompasso com a realidade masculina que foi no mesmo período de 

220,20 %, levando em consideração que nosso país possuí a quinta maior 

população carcerária do mundo, ficando atrás de países como Estados 

Unidos, China, Rússia e Tailândia. 

É importante elencarmos que contamos apenas com 7% das 

unidades prisionais com destinação exclusiva para as mulheres.  

O sistema carcerário reproduz em mais uma esfera de nossa 

sociedade o patriarcado (sistema que homens possuem dominação e 

preponderância em questões de autoridade em face dos demais indivíduos), 

que está enraizado em nossa cultura. Por traz de cada mulher presa, 

suprimida e invisivelmente esquecida por esse sistema, existe um ser, 

peculiar, esparso e com universo particular trazido dentro de si. 

Quando fechamos nossos olhos para essas pessoas e fazemos com 

que as mesmas culminem em um constante status de invisibilidade, 

estamos auferindo o condão do esquecimento não só a figura das mulheres 

em condição de cerceamento de liberdade em si, mas de toda uma estrutura 

familiar que por muitas vezes está por traz daquela pessoa.  

Segundo Beccaria (2002), é de interesse de todos que os delitos não 

sejam cometidos ou que os mesmos se tornem cada vez mais raros, ou o 

menos impactante em face da sociedade o possível, sendo assim, os 

obstáculos em que o indivíduo tenha que ultrapassar para o cometimento 

do dano deve ser os mais difíceis possíveis, para que o mesmo se mantenha 

distante na medida da proporcionalidade onde estes causam consequências 

ao bem comum,  porém, não há como se controlar os ímpetos humanos por 

completo, haja vista a individualização do ser. 

Quando partimos para a dicotomia entre gênero feminino e 

masculino, a pauta se mantem no campo da individualidade do ser, 

portanto, não se pode haver a mesma aplicabilidade em sentido estrito e 

medidas punitivas e despenalizadoras sem levar nem um mínimo em 

consideração as necessidades peculiares inerentes a característica de cada 

gênero.  
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6.1 UM SISTEMA ENRAIZADAMENTE MASCULINIZADO 

 

Ao longo da humanidade a figura da mulher vem sido desenhada e 

descrita como a de um ser fraco, tanto no âmbito psicológico como na 

esfera física, pois, quando nos concentramos em analisar uma sociedade 

predominantemente voltada para o universo masculino, torna-se crucial 

objetivarmos uma desconstrução de paradigmas ideológicos que foram 

construídos e reforçados ao longo de toda a história da humanidade, várias 

são as “justificativas” usadas pelos homens e pelos defensores da 

predominância masculina de que é a mulher é um ser que se encontra numa 

maior incidência de vulnerabilidade e hipossuficiência, já foram atribuídas 

inclusive teorias que empregam a  figura da mulher uma falha genética a 

qual faria com que a mesma possuísse uma maior tendência a amoralidade, 

e vendo a mesma como alguém não detentor de condições psíquicas para 

ser considerada constantemente fraca e incapaz, em seu estudo intitulado 

La Donna Delinquente, Cesare Lombroso e Giovanni Ferrero (1892), que 

veio a ser um dos primeiros estudos sobre a criminalidade feminina, os 

autores defendem que a mulher possui uma imobilidade e passividade que 

é tida como característica sua, sendo está, considerada um valor inato e 

biológico, por isso, segundo eles, a mulher teria uma maior facilidade a se 

adaptar e a cumprir com as normas instituídas pelos homens, ou seja, uma 

atribuição à figura da submissão da mulher a aquilo que o universo 

masculino as impõem. 

A figura da mulher submissa e dócil sempre foi apreciada pela 

sociedade. A mulher cuja ocupação se limitara a satisfazer as lascivas de 

seu companheiro e no mais, dedicar-se as obrigações maternas e do lar, 

sempre cedendo o papel de destaque e de glória a seu companheiro, tendo a 

mesma, a atribuição a uma mera figura de complemento e ente que satisfaz 

ao homem, corroborando com um universo terminologicamente masculino 

e fazendo com que suas necessidades quanto individuo fossem 

terminantemente esquecidas, pois como supramencionado, acreditava que 

era inato a condição feminina, uma capacidade de adaptabilidade ao 

ambiente em que se localize, não tendo porque, haver preocupações 

quando a suas necessidades singulares. 

Todavia, qualquer ato da mulher que fosse na contramão do que o 

patriarcado pregava, era visto como ato de subversão, quando a mulher saia 

da esfera onde a mesma era tida como pacifica e se locomovia ao emprego 

de atitudes mal vistas pela sociedade, levando o status de desviada, e até 

num maior grau, quando as mulheres cometiam algum delito, não havia a 

menor peculiaridade ou individualidade quanto ao acometimento e 

emprego da sanção em face da mesma, o que passou a ocorrer ao longo do 
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anos, foi uma mera adaptação do modelo prisional formulado em prol do 

homem. (ESPINOZA, 2002)  

Como passar do tempo, segundo Espinoza, e com a permanente e 

significante supressão da significância da mulher, iniciam-se discussões 

acerca do questionamento sobre a visão e repercussão da sociedade 

machista e suas consequências em face da mulher, até surgirem reflexões 

em torno do direito, fazendo menção ao fato que o ordenamento jurídico 

serve-se de percursor para a regulação da sociedade, sendo assim, se o 

direito emprega uma postura machista e misógina, o seu reflexo é em todo 

o organismo social, levantado o questionamento de, se de fato o direito é 

isonômico ou se essa característica só estivera emprega ao plano 

meramente teórico e formal. 

Surgiram assim, movimentos feministas que visavam descontruir 

padrões e rótulos abarcados ao longo de séculos pela sociedade sob a ótica 

do Androscentrismo, que é uma concepção que super valoriza as ideias 

masculinas, trazendo mais hierarquia entre a figura do homem e da mulher, 

com sempre a mulher estando tida como inferior, fazendo com que 

surgissem questionamentos quanto a influência do machismo no próprio 

universo das ciências e do direito, objetivando dar visão a dicotomia 

abarcada em cada um dos gêneros e suas implicações, esses movimentos 

feministas buscavam uma emancipação da figura da mulher, a retirada da 

mulher como um mero complemento do homem e fazer com que a mesma 

fosse vista como de fato um indivíduo uno, com suas peculiaridades e 

necessidades distintas daquelas exclusivamente preocupadas e voltadas 

para o universo masculino. 

Não fora possível extirpar de vez com a figura do machismo apenas 

com as reinvindicações iniciais do movimento, levando se em consideração 

o fato de que estamos falando de uma construção predominantemente 

social e com necessidade de ser minuciosamente trabalhada e destrinchada, 

porém, o que deve ser deixado muito claro, é que as correntes feministas 

desde o início não buscam vantagens ou privilégios em face do universo 

masculino, como prega o senso comum do homem médio, e sim, que haja 

uma real isonomia entre em nossa sociedade, buscando o rompimento com 

o patriarcado, que não marginaliza apenas as mulheres, mas sim todas as 

minorias que estão depostas desse sistema. (ESPINOZA, 2002).  

Para que possamos compreender um pouco mais da raiz e objetivo 

de tais movimentos, devemos fazer um breve e singelo apanhado sobre os 

movimentos feministas ao longo do tempo, a começarmos pelo feminismo 

liberal ou burguês, que era embasado no chamado empirismo feminista, 

que questionava o fato do direito e sua aplicabilidade estarem 
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terminantemente voltados com exclusividade a um determinado grupo, este 

movimento não questiona o arcabouço vigente a sua época, apenas traz a 

incidência de uma má aplicabilidade das normas, e que sua mera 

compreensão e aplicação adequada sanaria tais vícios sociais que estão 

abrangidos no Androcentrismo, deve se observar entretanto que esse 

movimento não vê os tratamentos desiguais aplicados em face de homens e 

mulheres como preconceito, e sim, como supracitado, um mero tratamento 

diferenciado e incorreto entre gêneros opostos.( ESPINOZA, 2002).  

O segundo modelo feminista surge com uma proposta mais 

metamorfoseada, chamado de movimento feminista radical ou separatista, 

esse movimento já enxerga as características masculinas como 

predominantes no sistema e as vê como errôneas no ponto em que faz 

menção direta, a necessária diferenciação entre homens e mulheres 

fundando-se até mesmo em sua diferenciação biológica, esse movimento 

generaliza a estrutura feminina e não da enfoque as experiências e 

vivencias individuais de cada mulheres, apenas busca fazer com que haja 

separação quanto a figura feminina e masculina e que o direito note sua 

diferença e a compreenda no âmbito da aplicabilidade.(ESPINOZA, 2002).  

Por último, neste sucinto emboço, chega-se a figura do feminismo 

socialista, que busca uma mudança estrutural muito mais ampliada, traz 

referencias dos movimentos anteriores, mas busca uma aplicação coerente 

a todos os indivíduos, levando em consideração as peculiaridades de sua 

natureza, esse movimento consegue enxergar e individualizar a figura da 

mulher, não tendo mais sobre o universo feminino uma visão generalizada, 

suas peculiaridades, necessidades, estruturas e vivências particulares e 

diferenciadas são levadas em consideração, principalmente na esfera social 

e cultural, que sabemos que é forte construtora do ser, esse movimento 

também é chamado de pós-modernismo feminista, surgindo o uso do termo 

Androginia (uma mescla de características femininas e masculinas), como 

uma negação ao reconhecimento e valorização de um único específico 

gênero, esse movimento não busca uma ruptura com o modelo jurídico, o 

mesmo pretende apenas proporcionar elementos que agrupem e deem 

visibilidade as minorias esquecidas e marginalizadas, pois enxerga que 

mesmo que seu objetivo seja romper com o modelo estrutural vigente, o 

mais coerente a priori é a busca pela sua adequação a situação e 

necessidade vigente. (ESPINOZA, 2002).   

Toda essa discussão é necessária para que saibamos e possamos 

chegar ao ponto chave de nossa discussão, que engloba o organismo do 

sistema carcerário em nossa sociedade, o mesmo, mais uma vez sendo 

consequência da influência da predominância masculina. O cárcere traz 
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como característica singular um status de despersonalizador, uma vez que 

ali dentro o único objetivo do indivíduo é poder abandonar aquele local, 

nenhum indivíduo quer estar ali, principalmente se você estiver contido 

num ambiente que pune-lhe duplamente em face da sua condição de 

gênero.  

 

6.2 UM OLHAR SOBRE A BUSCA POR IGUALDADE FÁTICA 

 

A primeira penitenciaria exclusivamente feminina surge no Brasil 

na década de 1940, na cidade de São Paulo e era dirigida por uma 

instituição religiosa, e assim permaneceu por mais de três décadas, sob a 

gestão da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. 

As pessoas que regulamentavam essa instituição também viam os 

delitos cometidos pelas mulheres como uma tortuosa falha ética e moral 

que deveria ser corrigida ensinando a mulher a se tornar mais recatada e 

consequentemente voltada para as tarefas aos quais os homens atribuíam a 

elas. (PAIXÃO, 2017).  

Podemos notar a diferença paradigmaticamente estrutural quando 

notamos o objetivo da pena no início do sistema prisional em face de 

homens e mulheres. Para os homens, o objetivo da pena é reeduca-los e 

após, serem inseridos novamente em sociedade, em contrapartida, em seu 

início, o objetivo da pena em face da mulher, era devolver a ela seu pudor, 

a mesma sendo duplamente mal vista em sua conduta social. 

Com o transcorrer do tempo, como supracitado, passou a surgir 

uma necessidade de separação entre as prisões femininas e masculinas, se 

atrelando ao fato de que obviamente, homens e mulheres necessitam de 

tratamentos e aplicações diferentes, porém, novamente aqui, havia-se uma 

preponderância masculina, fato que, levou o sistema carcerário a ser 

formulado e moldado para o sexo masculino, suprimindo assim as 

necessidades em partículas do gênero feminino. 

Como outrora já citado no presente trabalho, a consequência de tal 

circunstancia é um esvaziamento e indisposição de medidas adequadas ao 

tratamento das mulheres no sistema penitenciário, fazendo menção as já 

aludidas condições de acesso a condições minimamente dignas, como 

tratamento por meio de agentes do mesmo sexo, infraestrutura adequada 

dentro das penitenciárias, e principalmente o acesso à saúde da mulher e 

gestante e logo em seguida, a seus futuros filhos, que ali nascerão, 

lembrando que todos esses direitos estão assegurados junto ao texto da Lei 

de Execuções Penais, porém, como já se imagina, não há predominante 

aplicabilidade fática. 
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Para termos uma mínima noção sob quão alarmante e abrupto é este 

sistema, apenas no ano de 2017 fora inserida a Lei que garante as detentas 

o direito de dar à luz a seus filhos sem algemas, pois só então ficou 

certificado de que as mesmas oferecem risco irrisório no momento do 

nascimento de seus filhos.  

 

É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os 

atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do 

parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres 

durante o período de puerpério imediato. (BRASIL, 2017).  

 

Antigamente tinha-se um rol dos chamados delitos femininos, que 

eram abarcados entre infanticídios, abortos e crimes passionais trazendo 

um viés sentimental até mesmo aos delitos tidos como tipos a época de 

serem cometidos por mulheres, porém, esses não estão mais em voga, 

levando-se em consideração que nos últimos anos no Brasil, devido à 

modificação da Lei de Execuções Penais (1984), um dos maiores fatores 

para o aumento da população carcerária feminina, incorre no crime de 

tráfico e voltando a refletir sobre essa seara, novamente iremos nos deparar 

com situações que são no mínimo revoltantes, uma vez que a pena não 

deve ultrapassar as esferas ao qual se incumbe seu cumprimento e que em 

outro momento já foram aqui questionadas.  

Os sinais do descaso e da relativização da importância da mulher 

estão em todos os cenários, com exemplos nitidamente significativos, a 

começarmos pelo fato das visitas serem tão mínimas quando falamos sobre 

as presas do sexo feminino. 

Carnelutti (2009) nos corrobora que o esquecimento dos indivíduos 

que ali permanecem sob pena privativa de liberdade é mais uma das formas 

de punição, levando se em conta a contrariedade quando falamos em 

detentos do sexo masculino, podendo-nos abarcar também do fato de que 

as visitas intimas masculinas estão regulamentadas desde 1930 e as visitas 

intimas femininas só a partir de 1999, suprimindo assim os ímpetos das 

mulheres e dando mais uma vez uma maior valorização as necessidades do 

homem, tendo a prisão feminina o objetivo de puni-la em sua essência.  

Insta salientar, que há existência de medidas que possibilitem a 

essas mulheres condições minimante mais adequadas para o cumprimento 

de suas penas, e o primeiro passo é o questionamento social, uma vez que, 

segundo Carnelutti (2009),  

 

Cada um de nós tem as suas preferências, também em matéria 

de compaixão. Os homens são diferentes entre eles até no 

modo de sentir a caridade. Também este é um aspecto da 

nossa insuficiência. Existem aquelas que concebem o pobre 
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com a figura do faminto, outros com a de vagabundo, outros 

com a de doente; para mim, o mais pobre de todos os pobres é 

o encarcerado. (CARNELUTTI, 2009, p. 23). 

 

Vemos assim, a insurgência de uma necessária preocupação social 

para com essas pessoas, umas vez que nós, que nos encontramos fora desse 

sistema, também somos responsáveis por sua aplicabilidade, pois o direito 

emana da vontade da sociedade e de suas necessidades, e a pena não está 

apenas abarcada na esfera da Administração Pública e sim de toda uma 

sociedade, sendo assim, se a sociedade não se importa com os absurdos que 

os encarcerados em especial, as mulheres em consonância com a temática 

de tal trabalho são submetidas, estamos também compactuando para com a 

infringência de tais normas, fazendo aqui uma breve analogia de tais 

condições desumanas com a existência dos suplícios exemplificados por 

Michel Foucault (2015, P. 9): “Pena corporal, dolorosa, mais ou menos 

atroz (dizia Jaucourt); e acrescentava: “é um fenômeno inexplicável a 

extensão da imaginação dos homens para a barbárie e a crueldade.  

Será que de fato ocorrera a extinção dos suplícios corporais 

aplicados a pena e os castigos migraram apenas para a escala psicológica, 

ou devemos levar em consideração os constantes desrespeitos e mazelas 

pelas quais essas mulheres e suas famílias passam dentro desse sistema que 

as propicia tanto desrespeito. 

Outra medida que talvez possa minimizar os efeitos para mães e 

filhas é a possibilidade das mesmas responderem em prisão domiciliar, 

como já discutido,  para que possam ficar ao lado de seus filhos num 

ambiente realmente adequado a essas mulheres, principalmente aquelas 

que estão em regime preventivo, onde ainda não houve condenação, sendo 

assim, o ministro Ricardo Lewandowisk, por meio do Habeas Corpus 

143.641, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu de ofício para que 

presas que aguardam julgamento possam ficar em prisão domiciliar com 

suas crianças, levando se em consideração a natureza do delito, e 

lembrando-nos, que o crescente contingente populacional feminino dentro 

das penitenciarias também se atribui a modificação da Lei de Drogas, que 

trouxe com si uma maior subjetividade sobre o que é taxado faticamente 

como tráfico de drogas.  

Medidas como essas são cruciais para que a sociedade caminhe 

rumo a uma desconsideração da figura da mulher como inferior, como ser, 

não detentor de importância, como insignificante. 

A mulher merece ter seu real valor reconhecido, seu papel de 

importância delimitado e assegurado dentro do organismo social e 

assegurado de maneira positivada no ordenamento jurídico, para que o 
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mesmo possa resguarda-la de tudo aquilo que extrapole os limites da do 

direito do indivíduo em si, uma vez que, novamente cabe a mim, relembrar 

que a pena não deve transpassar os limites de seu acometimento para que 

seu objetivo e viés principal não seja esquecido. 

O sistema criminal está em crise, e quando trata-se de mulheres, as 

mazelas tornam-se mais latentes ainda, uma vez que o mesmo esboça 

características um tanto quanto seletivas. Criando uma necessidade moral 

de olhar e reivindicar por aqueles (as) que se encontram em condição de 

maior vulnerabilidade. 

O discurso social necessita ser mais veemente para que 

progressivamente seja abandonado o modelo do patriarcado e que 

finalmente possamos viver numa sociedade de fato igualitária. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente a mulher desempenha os mais variados papeis na 

sociedade não raras vezes assumindo a condição de chefes de família, num 

quadro sociológico de ausência de isonomia seja quanto a oportunidades, 

seja quanto aos salários, em relação aos homens. Não bastasse, a vida da 

mulher é, frequentemente, marcada pela maternidade. De modo que, 

quando presas, deixam toda uma família a mercê.  

Como relatado ao longo desse trabalho, as situações são as mais 

diversas. Muitas mulheres se encontram em regime de prisão preventiva, 

algumas gestantes, outras com seus filhos já nascidos, outras com seus 

filhos fora das penitenciárias, todas sofrendo as mais variadas mazelas 

dentro de uma ambiente prisional que não oferta a essas mulheres o básico 

resguardado pela legislação para que tenham concretizado o direito à 

saúde, a acomodações minimamente adequadas e proteção dentro do 

ambiente prisional.  

Como mostrado a partir da decisão do HC 143.641 (BRASIL, 

2018), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski, existe a 

possibilidade de minimizar os impactos dessa falta de estrutura prisional 

concedendo a essas mulheres a possibilidade de que aguardem julgamento 

e, em alguns casos, até mesmo o julgamento de recursos em liberdade, 

considerado o princípio da presunção de inocência.  

A legislação deve servir para amparar os cidadãos e não para 

sujeita-los a penas que extrapolem os limites ali previstos, resguardando-se 

de não infringir direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Assim, urge a implantação de políticas públicas que repensem e 

reformulem estruturalmente o sistema carcerário feminino, sua lógica, seu 

funcionamento, suas pretensões, ajustando-o às especificidades femininas, 
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bem como aos direitos e garantias constitucionais, rompendo-se com velho 

paradigma do patriarcado. 
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