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Nota da PREsIdENtE

o centro de estudos e Pesquisas Jurídicas da Faculdade de direito da 
UFBA	(CEPEJ)	foi	fundado,	em	1985,	com	um	importante	e	específico	
propósito: estabelecer um espaço prioritário para a realização da pesquisa 
acadêmica no âmbito da graduação da Faculdade de direito da uFBa. 
espaço até então inexistente ou obscuro. 

com o passar dos anos, o cePeJ transitou do completo abandono 
ao recente renascimento. com efeito, como fruto deste renascimento e 
da	vontade	de	consolidação	de	sua	força	e	presença	institucional,	hoje	o	
centro adota para si uma missão ainda maior do que quando foi fundado 
e imprescindível para o espaço acadêmico da FduFBa: não apenas re-
presentar	um	ambiente	de	realização	da	pesquisa	acadêmica	qualificada	na	
graduação, mas tornar-se, a cada dia, um centro de referência, incentivo e 
promoção da pesquisa, importante estímulo para a constante e necessária 
renovação	do	conhecimento	jurídico-científico.	

no contexto desta nova e abrangente proposta, a revista do cePeJ 
consubstancia o resultado dos nossos esforços de estímulo e promoção da 
pesquisa, ao demonstrar que a graduação em direito da uFBa está cada 
vez mais empenhada e apta a desenvolver estudos e pesquisas de qualidade, 
com nível de pós-graduação, inclusive. o aumento da demanda de inscritos 
no processo seletivo da revista; a conseqüente e saudável concorrência, 
que	estimula	a	maior	qualificação	dos	trabalhos;	a	participação	dos	pro-
fessores doutores da casa, compondo os conselhos editoriais das revistas 
e comentando sobre a qualidade dos trabalhos inscritos comprovam esta 
tendência de constante aprimoramento e ampliação do interesse geral dos 
alunos pelo desenvolvimento da pesquisa acadêmica ainda no âmbito da 
graduação	e	não	apenas	de	forma	vinculada	à	monografia.

ao considerar todos estes fatores, os atuais membros do cePeJ concor-
daram em assumir o compromisso não somente com a regular publicação 
da revista do cePeJ, mas também com o resgate da sua periodicidade 
semestral. a publicação excepcional de dois números concomitantes do 
nosso	periódico,	sem	prejuízo	da	qualidade	do	seu	conteúdo	(ao	contrário,	
objetivando	mantê-la),	está	em	consonância,	justamente,	com	este	propó-
sito de compromisso com o constante e ininterrupto estímulo à pesquisa 
acadêmica, preferencialmente daqueles que estão ingressando neste novo 
ambiente: os graduandos. 



embora possa abarcar os trabalhos de graduandos, graduados, pós-
graduados	e	profissionais	da	área,	dentre	outros,	a	X	e	a	XI	Revista	do	
CEPEJ	 reafirmam	o	 propósito	 de	 incentivo	 a	 quem	está	 começando	 a	
escrever, a quem está ingressando no ambiente da pesquisa acadêmica: 
os	graduandos,	justamente	por	sabermos	o	quão	difícil	e	valioso	é	dar	o	
primeiro passo. eis caracterizado o nosso interesse acadêmico, mas, so-
bretudo, didático-pedagógico: estimular e incentivar, não apenas abrindo 
espaço para publicação, mas orientando, desde a publicação do edital e 
seus anexos (que têm escopo nitidamente didático) à orientação promovida 
pelos membros da comissão organizadora e à preocupação em dar um 
retorno da seleção a todos os inscritos. 

mediante o esforço empenhado, o cePeJ faz votos de que a pesquisa 
acadêmica de qualidade na graduação da Faculdade de direito da uFBa 
passe a ser uma constante, deixe de ser algo tímido e incipiente para 
mostrar-se consolidada e capaz de grandes avanços, discussões e debates 
críticos,	reflexivos	e	inovadores.		

Salvador, 17 de Julho de 2009.

Carolina Grant Pereira
Presidente do cePeJ
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PRólogo

em 1985, um grupo de acadêmicos em direito da universidade Federal 
da Bahia decidiu fundar o centro de estudos e Pesquisas Jurídicas – ce-
PeJ, entidade criada com o propósito de realizar e incentivar a produção 
científica	no	âmbito	da	Faculdade	de	Direito.	Compuseram	aquele	grupo,	
dentre outros, os então estudantes de direito, Paulo eduardo Garrido 
Modesto	e	Saulo	José	Casali	Bahia,	hoje	destacados	juristas	e	professores	
da mencionada instituição. em 1988, tive a felicidade de ser aceito como 
membro	do	CEPEJ,	participando,	então,	do	projeto	que	culminou	com	o	
lançamento da revista nº 01.

Foi com grande alegria que recebi, no ano em curso, o honroso convite 
para participar mais uma vez daquela instituição, agora na qualidade de 
conselheiro da Xi revista, ao lado das eminentes Professoras maria au-
xiliadora minahim e roxana cardoso Brasileiro Borges. Pude comprovar, 
então, que os ideais lançados há mais de duas décadas continuam presentes 
no seio da nossa querida Faculdade.

Graças	à	atuação	eficiente	e	dinâmica	da	Comissão	Organizadora,	inte-
grada pelos acadêmicos augusto reis Souza, carolina Grant Pereira, efson 
Batista lima, Fernando carlos o. Silva, Filipe ramos uaquim, Francisco 
José Portela neto e max da Silva Bandeira, foi possível a publicação de 
mais um volume da revista do centro de estudos e Pesquisas Jurídicas.

O	presente	 número	 reúne	majoritariamente	 artigos	 de	 acadêmicos	
de direito e, em número mais reduzido, de bacharéis em direito, todos de 
admirável qualidade, que tive condições de comprovar quando, na condi-
ção de membro do conselho editorial, colaborei na seleção do material, 
examinando individualmente todos os trabalhos apresentados. os artigos 
versam sobre os mais variados ramos do direito, primando pela origina-
lidade	do	tema	escolhido	ou	pela	sua	abordagem,	o	que	confirma	o	alto	
nível do corpo discente da nossa centenária Faculdade.

a universidade Pública deve ser um pólo de produção de conhecimen-
to e, sobretudo, de pesquisa, retribuindo à coletividade, dessa forma, os 
investimentos por ela efetuados no custeio do ensino público gratuito.  a 
revista Xi do cePeJ insere-se nesse contexto, representando uma grande 
colaboração que a comunidade acadêmica presta à sociedade, por meio da 
elaboração	de	denso	material	científico.



Eis	o	perfil	do	presente	número	da	Revista	do	CEPEJ,	o	qual	tive	o	
privilégio	 de	 ler,	 cuja	 publicação	 a	 comunidade	 acadêmica	 saúda	 com	
efusivos votos de congratulações aos seus organizadores pelo valioso 
trabalho apresentado.

Salvador, 24 de julho de 2009.

Paulo Roberto Lyrio Pimenta

Professor	Adjunto	IV	–	UFBa
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CaPítulo I
a EfICáCIa das NoRmas CoNstItuCIoNaIs 

PRogRamátICas da CoNstItuIção fEdERal 
dE 1988 Em sEu vIgésImo aNIvERsáRIo:  

os avaNços da JuRIsPRudêNCIa  
do suPREmo tRIbuNal fEdERal

   Paulo Roberto Lyrio Pimenta*

Sumário • 1.	Introdução	–	2.	Eficácia	das	regras	jurídicas	–	3.	A	eficácia	do	fato	jurídico	–	4.	
A	eficácia	das	normas	programáticas:	controvérsia	doutrinária:	4.1	A	doutrina	clássica;	4.2	
A	doutrina	moderna	–	5.	A	eficácia	das	normas	programáticas	da	Constituição	Federal	de	
1988:	5.1	–	A	evolução	da	jurisprudência	do	STF;	5.2	A	jurisprudência	do	Superior	Tribunal	
de	Justiça	–	6.	Conclusões	–	7.	Referências	Bibliográficas.	

1. iNtroDUçÃo

a promulgação da constituição Federal em 05 de outubro de 1988 
gerou na coletividade uma enorme expectativa, por diversos motivos, prin-
cipalmente pelo inédito elenco de direitos econômicos e sociais veiculados 
em normas de caráter programático.

infelizmente, a adoção de determinada concepção teórica pela doutrina 
e pelos tribunais impossibilitou a efetivação de muitas dessas normas.

Recentemente,	todavia,	tem-se	assistido	no	âmbito	da	jurisprudência	
do Supremo tribunal Federal grandes avanços no exame da matéria, fator 
que tem contribuído decisivamente para que as normas constitucionais 
possam adquirir uma maior efetividade.

no presente trabalho pretende-se analisar tais mudanças, considerando 
a dualidade de concepções doutrinárias existentes sobre o tema. 

*. o autor é doutor em direito tributário pela Puc-SP e mestre em direito pela univer-
sidade	Federal	da	Bahia,	onde	leciona	como	Professor	Adjunto	nos	cursos	de	Doutora-
do, mestrado e Graduação. Juiz Federal na Bahia. 



2. eFiCáCia DaS reGraS JUríDiCaS 

A	eficácia	apresenta	basicamente	três	acepções	na	teoria	do	direito:	a)	
aptidão	para	produzir	efeitos	jurídicos;	b)	produção	de	efeitos	jurídicos;	
c) aplicabilidade.

trata-se, portanto, de uma qualidade das normas (regras e princípios) 
e	dos	fatos	jurídicos,	que	se	apresenta	de	maneiras	diferentes,	consoante	
será adiante analisado.

Em	relação	às	regras	jurídicas,	tem-se	afirmado	que	a	eficácia	pode	se	
manifestar de quatro formas distintas.

a primeira, denominada de eficácia técnica, refere-se à aptidão de a 
norma produzir efeitos, considerando a sua estrutura. vale dizer, examina-
se, neste ponto, se os âmbitos de validade (domínios) de vigência1 estão 
delineados de maneira precisa, para que a norma tenha aptidão para atuar no 
plano dos fatos. destarte, observar-se-á se os âmbitos de validade material, 
pessoal,	temporal	e	espacial	estão	descritos,	de	forma	suficiente,	pela	fonte	
formal de direito (documento normativo) que tiver veiculado a regra. 

no segundo, denominado de eficácia semântica, confronta-se o plano 
normativo	com	situação	de	fato	por	ele	regulado.	Assim,	o	cotejo	entre	a	
hipótese normativa e o suporte fático revelará a compatibilidade neces-
sária para a norma atuar. o descompasso entre o plano dos fatos e o da 
norma	importará	na	ausência	deste	tipo	de	eficácia.	Ex:	norma	que	prevê	
a	utilização	por	determinados	sujeitos	de	um	tipo	de	aparelho	audiovisual	
inexistente no mercado.

Se	tais	modalidades	eficaciais	se	fizerem	presentes,	a	regra	jurídica	
incide,	 jurisdicizando	suportes	fáticos,	 fenômeno	denominado	por	Pon-
tes de miranda de eficácia legal:	“a	incidência	da	regra	jurídica	é	a	sua	
eficácia;	não	se	confunde	com	ela,	nem	com	a	eficácia	do	fato	jurídico;	a	
eficácia	da	regra	jurídica	é	a	sua	incidência”.2a incidência está no plano 
do pensamento, sendo automática e infalível.3

1. Para Kelsen, “a referência da norma ao espaço e ao tempo é o domínio da vigência 
espacial e temporal da norma” (Teoria Pura do Direito, 6ª ed., São Paulo: martins 
Fontes, 2000, p.13). e conclui: “além dos domínios de validade espacial e temporal 
pode ainda distinguir-se um domínio de validade pessoal e um domínio de validade 
material das normas. com efeito, a conduta que pelas normas é regulada é uma conduta 
humana,	conduta	de	homens,	pelo	que	são	de	distinguir	em	toda	conduta	fixada	numa	
norma um elemento pessoal e um elemento material, o homem, que se deve conduzir 
de certa maneira, e o modo ou forma por que ele se deve conduzir” (op. cit., p.15).

2. Tratado de Direito Privado, t. i, campinas: Bookseller, 1999, p.63.
3. diz Pontes de miranda: “a incidência da lei, pois que se passa no mundo dos pen-

samentos e nele tem de ser atendida, opera-se no lugar, tempo e outros “pontos” do 
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Por	fim,	tem-se	a	hipótese	de	eficácia social	(efetividade),	que	significa	
a produção de efeitos previstos pela norma no plano dos fatos, por ter sido 
voluntariamente ou coativamente cumprida por seu destinatário. assim, 
por exemplo, a norma que prevê o uso obrigatório de cinto de segurança 
em	veículos	automotores	apresentará	eficácia	social	no	instante	em	que	os	
condutores	de	automóveis	fizerem	uso	deste	equipamento	de	segurança.	
Convém	salientar,	 contudo,	que	ainda	que	a	norma	não	 seja	 cumprida,	
poderá	apresentar	esse	tipo	de	eficácia,	à	medida	que	os	objetivos	visados	
com	a	sua	edição	sejam	atendidos,	a	exemplo	da	satisfação	ideológica.4

Obviamente	que	a	existência	de	eficácia	social	dependerá	da	presença	
das	demais	modalidades	de	eficácia,	pois	a	ausência	de	algum	dos	âmbitos	
de validade da norma ou o descompasso entre esta e o plano dos fatos 
impossibilitará a sua observância.

É	com	base	na	eficácia	técnica	que	todas	as	normas	jurídicas,	e	não	
apenas	as	constitucionais,	podem	ser	classificadas	em	normas	de	eficácia	
plena, contível e limitada. o problema aí é da presença ou não dos domínios 
de vigência da norma, que a permitem atuar no plano dos fatos. tal aptidão 
de	produzir	efeitos	–	eficácia	técnica	–,	como	ensina	Tércio	Sampaio	Fer-
raz	Júnior,	admite	graus,	cuja	aferição	depende	da	verificação	das	funções 
eficaciais.5 Nesta	 linha	de	entendimento,	 são	 três	as	 funções	eficaciais;	
de bloqueio, de programa e de resguardo.a primeira busca obstaculizar a 
prática	de	determinada	conduta,	enquanto	a	de	programa	impõe	um	fim	a	
ser alcançado e a de resguardo um determinado comportamento.6dada à 
similitude	entre	as	duas	últimas,	preferimos	separar	as	funções	eficaciais	
em duas categorias: positiva e negativa.

Nas	normas	jurídicas	as	mencionadas	funções	se	manifestam	por	meio	
de graus diversos. assim, numa regra de outorga de competência a principal 
função é a positiva, aparecendo a negativa de forma secundária. quando a 

mundo	em	que	 tenha	de	ocorrer,	 segundo	as	 regras	 jurídicas.	É,	portanto,	 infalível” 
(op. cit., p.62)

4.	 Nesse	sentido,	leciona	Tércio	Sampaio	Ferraz	Júnior	que	“a	eficácia	social	ou	efeti-
vidade de uma norma não se confunde, porém, com sua observância. a obediência 
é um critério importante para o reconhecimento da efetividade, mas esta não se re-
duz à obediência. existem exemplos de normas que nunca chegam a ser obedecidas 
e,	não	obstante	 isso,	podem	ser	consideradas	 socialmente	eficazes.	São	normas	que	
estatuem prescrições reclamadas ideologicamente pela sociedade, mas que, se efeti-
vamente	aplicadas,	produziriam	insuportável	tumulto	social.	Sua	eficácia	está,	por	as-
sim dizer, em não serem obedecidas e, apesar disto,produzirem o efeito de satisfação 
ideológica.”(Introdução ao Estudo do Direito, 3ª ed., São Paulo: atlas, 2001, p.195).

5. cf. op. cit., p.196.
6. cf. op. cit., p.197.
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cF outorga, por exemplo, competência exclusiva à união para legislar sobre 
direito penal, faculta a este ente a prática de um comportamento positivo, 
destacando-se a função positiva. no entanto, tal regra veda que os demais 
entes políticos legislem sobre a matéria, aparecendo aí a função negativa. 
É possível, portanto, falar numa função primária e noutra secundária.

com base em tais funções e tendo em vista os âmbitos de validade é 
que	as	normas	jurídicas	admitem	a	classificação	supra,	quanto	ao	grau	de	
eficácia:	plena,	limitada	e	contível.	Quando	a	função	eficacial	puder	ser	
obtida	sem	a	ajuda	de	outra	regra,	diz-se	que	a	norma	tem	eficácia	plena.	
quando houver necessidade de auxílio de outras normas, a hipótese será de 
eficácia	limitada,	enquanto	na	última	situação	a	eficácia	é	plena,	havendo	
a possibilidade de outra norma restringir a possibilidade de produção de 
efeitos.7

A	eficácia	das	regras,	que	pode	ser	denominada	de	eficácia	jurídico-
normativo,	importa	na	transformação	do	suporte	fático	em	fato	jurídico.	
Como	assevera	Pontes	de	Miranda,	“só	após	a	incidência	da	regra	jurídica	
é	 que	os	 suportes	 fáticos	 entram	no	mundo	 jurídico,	 tornando-se	 fatos	
jurídicos.	Os	direitos	subjetivos	e	todos	os	demais	efeitos	são	eficácia	do	
fato	 jurídico;	 portanto,	posterius.”8Portanto, a produção de efeitos dos 
fatos	jurídicos	é	que	pode	ser	denominada	de	eficácia jurídica. em outras 
palavras,	eficácia	jurídica	é	a	do	fato,	e	não	a	eficácia	das	regras.

3. a eFiCáCia Do Fato JUríDiCo

A	análise	da	eficácia	do	fato	jurídico	passa	necessariamente,	por	um	
breve	exame	da	teoria	da	norma	jurídica	de	Pontes	de	Miranda,	interpretada	
de forma precisa por marcos Bernardes de mello.

Embora	Pontes	não	tenha	escrito	um	trabalho	específico	sobre	o	tema,	
a este se dedicou nos primeiros volumes do tratado de direito Privado.

Ao	seu	sentir,	o	mundo	jurídico	compõe-se	de	fatos	e	de	regras,	sendo	
um	subconjunto	do	mundo.9	As	regras	 jurídicas	são	produto	da	criação	
humana, pertencendo ao plano abstrato.10

em toda regra existe um suporte fático (Tatbestand), que é a previsão 
abstrata de um fato ou grupo de fatos, de natureza diversa, sobre os quais 
a norma incide. esse suporte fático admite duas acepções: a)suporte fático 

7. cf. tércio Sampaio Ferraz Júnior, op. cit., p.197-198.
8. cf. op. cit., p.51.
9. Tratado de Direito Privado, t.1, p.51
10. idem, p.54.
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abstrato – previsão do fato no plano da norma; b)suporte fático concreto – o 
evento ocorrido no mundo físico.11

É	a	regra	jurídica	que	seleciona	os	fatos	do	mundo	fenomênico	que	
considera relevantes para o direito.12 ao fazê-lo, escolhe fatos de diferentes 
modalidades, como os da natureza, psíquicos e até criações do próprio 
direito. Sendo assim, os elementos do suporte fático podem ser fatos da 
natureza, atos humanos, dados psíquicos, estimações valorativas, proba-
bilidades,	fatos	e	efeitos	do	mundo	jurídico.13

Por	meio	 da	 incidência,	 ocorre	 a	 jurisdicização	 do	 suporte	 fático	
concreto, pela subsunção à previsão abstrata (suporte fático abstrato). 
Assim,	o	suporte	fático	concreto	passa	a	ser	qualificado	como	fato	jurídi-
co, ingressando no plano da existência. em célebre frase sobre o assunto, 
diz	Pontes	de	Miranda:	“para	que	os	fatos	sejam	jurídicos,	é	preciso	que	
regras	jurídicas	–	isto	é,	normas	abstratas	–	incidam	sobre	eles,	desçam	e	
encontrem	os	fatos,	colorindo-os,	fazendo-os	“jurídicos””.14 esse fenômeno 
Pontes	qualifica	como	eficácia da regra,	e	não	eficácia	do	fato:	“a	incidên-
cia	da	regra	jurídica	é	a	sua	eficácia;	não	se	confunde	com	ela,	nem	com	
a	eficácia	do	fato	jurídico;	a	eficácia	da	regra	jurídica	é	a	sua	incidência;	a	
do	fato	jurídico,	irradia-se,	é	juridicização	das	conseqüências	dele,	devido	
á incidência”.15

uma vez ingresso no plano da existência, o fato pode passar pelo plano 
da	validade	e	o	da	eficácia,	que	integram	o	mundo	jurídico.	

A	eficácia	do	fato	consiste,	nesse	modelo	teórico,	ao	qual	aderimos,	na	
produção	de	efeitos	jurídicos,	isto	é,	relações	e	situações	jurídicas.Afirma	
Pontes:	“só	após	a	incidência	de	regra	jurídica	é	que	os	suportes	fáticos	
entram	no	mundo	jurídico,	tornando-se	fatos	jurídicos.	Os	direitos	subje-
tivos	e	todos	os	demais	efeitos	são	eficácia	do	fato	jurídico”.16

A	eficácia	da	regra,	desse	modo,	é	um	prius em relação a do fato. Sem 
a	incidência	da	regra	não	há	que	se	falar	na	existência	do	fato	jurídico,	e,	
por	conseguinte,	em	sua	eficácia.

Nem	todo	fato	jurídico	produz	efeitos.	O	fato	ingressa	no	plano	da	
existência no momento em que a norma incide sobre o suporte fático, 

11. cf. marcos Bernardes de mello, Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. São 
Paulo: Saraiva, 9ª ed., 1999, p.37.

12. idem, p.66.
13. cf. marcos Bernardes de mello, op. cit., p.38-42.
14. op. cit., p.52.
15. idem, p.63.
16. idem, p.51.
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reafirme-se.	No	entanto,	é	possível	que	o	fato	existente	não	produza	efei-
to, como ocorre, por exemplo, na hipótese de testamento revogado pelo 
testador antes da sua morte.

No	instante	em	que	o	fato	gerar	efeitos,	produzirá	uma	situação	jurídica,	
que pode ser entendida como um plexo de comportamentos modalizados 
pelas	normas,	vale	dizer,	as	situações	jurídicas	correspondem	ao	conjunto	
de	efeitos	produzidos	pelos	fatos	jurídicos.	Podem	existir	apenas	situações	
ativas	ou	passivas,	pois	a	intersubjetividade	não	é	um	traço	característico	
desta categoria.

A	posição	 jurídica	é	um	conceito	 relacional,	 isto	é,	 resulta	de	uma	
operação	de	comparação.	Ex:	determinado	sujeito	é	credor	de	outrem,	se	
este	se	encontrar	na	posição	de	devedor.	A	posição	de	um	sujeito	resulta	
da comparação com a do outro.

Já	a	relação	jurídica	é	um	vínculo	em	virtude	do	qual	alguém	tem	o	de-
ver	jurídico	e	outrem	o	direito	subjetivo.	Trata-se,	pois,	de	uma	intersecção	
de	duas	ou	mais	situações	jurídicas,	cujos	conteúdos	se	correlacionam.

não há coincidência, destarte, entre os conceitos de situação, posição 
e	de	 relação	 jurídica.	Calha	aqui	o	magistério	de	Marcos	Bernardes	de	
Mello,	ao	asseverar	que	a	situação	jurídica	“em	sentido	estrito,	nomeia,	
exclusivamente,	os	casos	de	eficácia	jurídica	em	que	não	se	concretiza	uma	
relação	jurídica,	e	mesmo	quando	esta	exista,	os	direitos	subjetivos	que	
dela	emanam	não	implicam	ônus	e	sujeição	na	posição	passiva,	porque	
seus	efeitos	se	limitam	a	uma	só	esfera	jurídica”.17

Diante	do	exposto,	infere-se	que	a	eficácia	dos	fatos	não	equivale	à	das	
normas-regras.	A	primeira	é	a	produção	de	situação	jurídica,	a	segunda,	a	
possibilidade ou a produção de efeitos sobre o suporte fático.

4.  a eFiCáCia DaS NorMaS ProGraMátiCaS: CoNtro-
VÉrSia DoUtriNária

4.1 a doutrina clássica

O	tema	eficácia	das	normas	constitucionais	(eficácia	da	regra,	eficácia	
jurídico-normativo)	inicialmente	foi	objeto	de	análise	de	determinado	se-
tor	da	teoria	jurídica,	que	denominamos	em	estudo	anterior	de	“doutrina	

17. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Eficácia- 1ª Parte, São Paulo: Saraiva, 2003, p.79.
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clássica”,18 surgida nos estados unidos da américa no início do século 
passado.

o grande teórico dessa escola foi thomas cooley, Juiz da Suprema 
corte de michigan, que separou as normas constitucionais em duas grandes 
categorias,	no	que	se	refere	à	eficácia:	normas	self-executing (self-enforcing) 
e normas not self-executing (not self-enforcing).19ao seu sentir, existiriam 
na constituição determinadas regras aptas a atuarem desde o instante em 
que viessem a ser inseridas no ordenamento, enquanto outras necessitariam 
da atuação do legislador infraconstitucional para produzir efeitos.

no Brasil, tal concepção ganhou a adesão de ruy Barbosa, que classi-
ficou	as	normas	constitucionais	em	normas auto-executáveis ou disposições 
e normas não-auto-executáveis ou mandamentais, asseverando que as 
primeiras teriam exeqüibilidade imediata, enquanto as demais dependeriam 
do socorro das leis infraconstitucionais.

Grandes	juristas	brasileiros	também	adotaram	esse	posicionamento,	
a exemplo de carlos maximiliano, Pontes de miranda, victor nunes leal 
e nelson de Souza Sampaio, o que colaborou decisivamente para que 
durantes décadas essa doutrina prevalecesse na seara da teoria do direito, 
repercutindo	em	cheio	na	 jurisprudência	do	Supremo	Tribunal	Federal,	
consoante será a seguir analisado. 

assim, entendia-se que as normas programáticas seriam regras des-
tituídas	 de	 qualquer	 eficácia,	meras	 exortações	morais,	 que	ficariam	 à	
espera do auxílio do legislador infraconstitucional para produzirem efeitos 
jurídicos.	Infelizmente,	foi	esse	o	entendimento	amplamente	majoritário	
em	nosso	país	durante	o	século	passado,	que	causou	grande	prejuízo	aos	
administrados.

4.2 a doutrina moderna

No	final	da	primeira	metade	do	século	passado	teve	início	um	processo	
de	mudança	da	doutrina	acerca	da	eficácia	das	normas	programáticas,	com	
o aparecimento dos estudos de um grande constitucionalista italiano, vezio 
Crisafulli,	que	se	notabilizou	pela	defesa	da	eficácia	das	normas	veiculadas	
pela constituição italiana de 1948.

18. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas, São Paulo, max 
limonad, 1999, p.145-150.

19. A Treatise on the Constitutitional Limitations Power of the States of the American 
Union, 7ªed., Boston, little, Brown and co., 1903,p.119-121.
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a premissa do pensamento desse autor é que a constituição, como 
qualquer outra lei, é acima de tudo um ato normativo, razão pela qual suas 
disposições devem ser integradas de regras, como disposições normativas. 
assim, a carta magna tem natureza de um ato normativo, como a lei or-
dinária, porém, dotada de maior valor. Por conseguinte, as contradições 
internas do ordenamento devem ser eliminadas priorizando-se as normas 
inseridas pela constituição, enquanto fonte do direito dotada de suprema-
cia sobre as demais. defendeu-se, destarte, o valor normativo de todas as 
normas	constitucionais,	em	harmonia	com	a	afirmação	de	ser	a	Constituição	
uma “superlegge, ma legge”,e,	como	tal,	dotada	de	eficácia	ab-rogante	em	
relação a outra disposição contrária anterior.

Em	outras	palavras,	tudo	no	sistema	normativo	é	penetrado,	modificado	
pelas normas constitucionais, não importando se preceptiva ou programáti-
ca, todas vinculantes, ainda que tenham efeitos diversos no confronto com 
as demais normas anteriores.

desse modo, em síntese apertada, crisafulli lançou as bases para o 
aparecimento de uma corrente doutrinária diferente, que denominamos 
de “moderna”,20baseada nas seguintes assertivas: i)reconhecimento da 
eficácia	 normativa	 das	 disposições	 exclusivamente	 programáticas;	 ii)	
reconhecimento da natureza obrigatória do vínculo derivado das normas 
programáticas, em relação aos órgãos legislativos, como conseqüência da 
eficácia	oriunda	da	fonte	do	direito	que	as	veiculam	(Constituição);	 iii)
reconhecimento da invalidade das leis posteriores e anteriores às normas 
programáticas, que com estas estiverem em contradição.21

Com	fundamento	em	tais	premissas,	conclui	o	festejado	constitucio-
nalista	que	as	normas	programáticas	são	tão	eficazes	quanto	as	demais,	
no entanto, a peculiaridade reside no tipo de efeito que irradiam para 
o	ordenamento:	paralisar	a	eficácia	de	todas	as	normas	que	lhes	sejam	
contrárias.

amparados nas lições de crisafulli, constitucionalistas de diversas partes 
do	mundo	abraçaram	a	tese	da	eficácia	das	normas	programáticas.	Na	Europa,	
pode-se citar, como exemplos, as posições de J.J. Gomes canotilho22e de 

20. cf. nosso Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas, 
p.150-154.

21. cf. vezio crisafulli, Le norme “programmatiche” della Costituzione. in: Stato, popo-
lo, governo – ilusioni e delusioni costituzionale. milano: giufrè, 1985, p.43.

22. Direito Constitucional, 6ªed., coimbra, almedina, 1993, p.183-185.
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Jorge miranda.23 na argentina, rolando e. Pina,24 e, no Brasil, J.h. meirelles 
teixeira,25 José afonso da Silva,26 Paulo Bonavides,27 eros roberto Grau28 
e luís roberto Barroso,29 dentre outros.

convém observar, todavia, que o aparecimento da doutrina “moderna” 
num	primeiro	momento	não	foi	suficiente	para	provocar	uma	mudança	na	
jurisprudência	do	Supremo	Tribunal	Federal	brasileiro	sobre	a	eficácia	das	
normas programáticas, como será adiante analisado.

5. a eFiCáCia DaS NorMaS ProGraMátiCaS Da CoNSti-
tUiçÃo FeDeraL De 1988

5.1 a evolução da jurisprudência do StF

Após	a	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988,	o	tema	“efi-
cácia das normas constitucionais” foi debatido pelo Supremo tribunal 
Federal	no	julgamento	da	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	nº	04,	que	
versava	sobre	a	eficácia	do	dispositivo	previsto	no	art.	192,	§3º	da	Cara	
Magna,	o	qual	estabelecia	uma	limitação	da	taxa	de	juros	ao	patamar	de	
12%	ao	ano.	Nesse	 julgamento,	prevaleceu	a	 tese	da	 corrente	 clássica,	
admitindo-se que há determinadas normas constitucionais que não têm 
aptidão	de	irradiar	qualquer	efeito	jurídico,	enquanto	não	forem	reguladas	
pelo legislador infraconstitucional. o voto então proferido pelo ministro 
celso de mello, adiante parcialmente transcrito, demonstra a claramente a 
adoção por essa concepção: “É precisamente o que ocorre com o preceito 
inserido	no	§3º	do	art.	192	da	Constituição	federal,	que	configura,	na	clás-
sica	acepção	das	regras	constitucionais	de	eficácia	limitada,	uma	estrutura	
jurídica	sem	suficiente	densidade	normativa.	Sem	a	legislação	integrativa	
da vontade do constituinte, normas constitucionais – como a de que ora se 
trata – “não produzirão efeitos positivos” e nem mostrar-se-ão aplicáveis 
em plenitude.”.30

23. Manual de Direito Constitucional, t. ii, 2ªed., coimbra, coimbra editora, 1988,p.219-
220.

24. Clausulas Constitucionales Operativas y Programáticas, Buenos aires, astreas, 1973, 
p.25.

25. Curso de Direito Constitucional, rio de Janeiro, Forense universitária, 1991, p.333.
26. Aplicabilidade das Normas Constitucionais, São Paulo, revista dos tribunais, 1968, 

p.139-145.
27. Curso de Direito Constitucional, 6ªed., São Paulo, malheiros, 1996, p.200-223.
28. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas, São Paulo, revista dos tribunais, 1988, 

p.126.
29. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas, 3ªed., rio de Janeiro, reno-

var, 1996, p.114-118.
30. StF, adin nº 04, rtJ nº 147, março de 1994, p.824.
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Esse	posicionamento	majoritário	da	Corte	Maior	impediu	a	efetividade	
das normas constitucionais programáticas previstas pela nova constituição, 
causando frustração para os administrados.

com o passar dos anos, todavia, gradativamente o tribunal começou 
a	alterar	a	sua	jurisprudência,	às	vezes	de	maneira	tímida.	O	marco	para	o	
início dessa virada foi a discussão sobre a possibilidade de o estado fornecer 
medicamentos	de	alto	custo	para	o	cidadão	sem	condições	financeiras,	com	
base na regra veiculada pelo art. 196 da constituição Federal, de indiscutí-
vel caráter programático.31	Em	diversos	julgados	a	Corte	passou	a	admitir	
que	o	administrado,	em	tal	situação,	tem	direito	subjetivo	ao	recebimento	
do medicamento, devendo o estado arcar com o custo da aquisição, eis 
que tem o dever constitucional de assegurar o desfrute dessa pretensão 
material.	No	julgamento	do	Agravo	Regimental	no	Agravo	de	Instrumento	
nº 238328, por exemplo, o tribunal decidiu que “o preceito do artigo 196 
da constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo 
estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde, 
especialmente	quando	em	jogo	doença	contagiosa	como	é	a	Síndrome	da	
Imunodeficiência	Adquirida”.32	Em	julgado	posterior,	em	parte	transcrito,	a	
eficácia	das	normas	programáticas	foi	defendida	de	maneira	enfática,	verbis: 

	O	direito	à	saúde	–	além	de	qualificar-se	como	direito	fundamental	que	
assiste a todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indis-
sociável	do	direito	à	vida.	O	Poder	Público,	qualquer	que	seja	a	esfera	
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 
inconstitucional. 

 a interPretação da norma ProGramÁtica não Pode 
tranSFormÁ-la em PromeSSa conStitucional incon-
SeqÜente.

 o caráter programático da regra inscrita no art. 196 da carta Política – 
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do estado brasileiro – não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 
Poder	Público,	fraudando	justas	expectativas	nele	depositadas	pela	coletivi-
dade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 

31. o art. 196 da constituição Federal dispõe o seguinte: “a saúde é direito de todos e de-
ver do estado, garantido 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”.

32. StF, 2ª turma, ai-agr nº 238328, rel. min. marco aurélio, dJ 18/02/2000.
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dever,	por	um	gesto	irresponsável	de	infidelidade	governamental	ao	que	
determina a própria lei Fundamental do estado.33

Como	se	pode	observar	do	exame	desse	julgado,	os	avanços	da	juris-
prudência do Pretório excelso são inquestionáveis e bastante relevantes. 
Admite-se	que	as	normas	programáticas	produzem	efeitos	 jurídicos,	ou	
seja,	 apresentam	 eficácia,	 deixando	 de	 representar	meras	 promessas,	
exortações morais. além disso, a corte reconhece que tais normas geram 
direitos	subjetivos,	e	não	mero	interesse.	A	situação	de	direito	subjetivo	
recebe do ordenamento maior proteção, conferindo ao seu titular verdadei-
ra pretensão de caráter material. Por conseguinte, os titulares de direitos 
conferidos por normas programáticas passam a ter a possibilidade de exigir 
o	cumprimento	da	obrigação	prevista	em	tais	regras	jurídicas,	inclusive	
perante o Poder Judiciário.

em decisão mais recente, que versava sobre o mesmo tema, o tribunal 
mais uma vez reconheceu a obrigação do estado em fornecer medicamen-
tos de alto custo, o que equivale, por outro lado, a admitir a existência de 
direito	 subjetivo	outorgado	 ao	 administrado	por	 uma	norma	de	 caráter	
programático.34

do exposto se infere, portanto, que no momento em que se celebra o 
vigésimo aniversário da carta de 1998, que inseriu em nosso ordenamento 
um grande número de regras programáticas, não se pode deixar de admitir 
os	avanços	da	jurisprudência	do	Supremo	Tribunal	Federal	sobre	o	tema	
da	eficácia,	fato	que	acaba	contribuindo	decisivamente	para	que	esse	do-
cumento normativo gradativamente tenha uma maior efetividade.

5.2 a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça

A	mudança	da	 jurisprudência	 do	Supremo	Tribunal	Federal	 acerca	
da	eficácia	das	normas	constitucionais	programáticas	vem	ganhando	eco	
em outros tribunais, principalmente no Superior tribunal de Justiça. em 
diversos	 julgados,	 que	 versam	 sobre	 idêntica	matéria	 –	 fornecimento	
pelo estado de medicamentos de alto custo –, a corte tem admitido, ex-
pressamente,	a	produção	de	efeitos	jurídicos	pela	norma	inserida	no	art.	
196	da	Carta	Magna.	No	julgamento	do	RMS	nº	11.183,	por	exemplo,	o	
tribunal posicionou-se da seguinte maneira: “despicienda de quaisquer 
comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6º e 196, 
da	CF/88,	normas	programáticas	ou	de	eficácia	imediata.	Nenhuma	regra	
hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, 

33. StF, re-agr 393175, 2ª turma, rel. min. celso de mello, dJ 12/12/2006.
34. StF, ai-agr 648971, 2ª turma, rel. min. eros Grau, dJ 28/09/2007.
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na constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do 
estado”(art.196)”.35 Buscou-se, destarte, a efetivação do dispositivo cons-
titucional em epígrafe, que veicula indiscutivelmente norma de caráter 
programático no ordenamento constitucional.

Noutro	julgado	a	Corte	entendeu	que	“a	Constituição	não	é	ornamental,	
não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; 
reclama efetividade real de suas normas. destarte, na aplicação das normas 
constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para 
os princípios setoriais. e, sob esse ângulo, merece destaque o princípio 
fundante da república que destina especial proteção a dignidade da pessoa 
humana”.36Aqui	o	Tribunal	rejeitou	implicitamente	a	tese	da	existência	de	
proclamações morais na constituição, optando por um entendimento que 
privilegia	a	eficácia	de	todas	as	normas	constitucionais.

Em	 julgamento	mais	 recente,	o	Superior	Tribunal	de	 Justiça	nova-
mente	reconheceu	a	eficácia	do	art.	196	da	CF,	verbis: “a cF/1988 erige 
a saúde como um direito de todos e dever do estado (art.196). daí, a 
seguinte conclusão: é obrigação do estado, no sentido genérico (união, 
estados, distrito Federal e municípios), assegurar às pessoas desprovidas 
de	recursos	financeiros	o	acesso	à	medicação	necessária	para	a	cura	de	
suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SuS composto pela 
união, estados e municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes 
federativos no pólo passivo da demanda”.37nessa decisão a corte admitiu 
que a norma programática inserta no art. 196 da carta maior gera direito 
subjetivo	para	o	administrado,	à	medida	em	que	obriga	o	Estado	ao	for-
necimento de medicamento de alto custo para as pessoas desprovidas de 
recursos	financeiros.

Com	 a	 análise	 da	 jurisprudência	 do	Superior	Tribunal	 de	 Justiça,	
evidencia-se	que	a	tese	da	eficácia	das	normas	programáticas,	defendida	
pela corrente moderna, vai ganhando maior adesão, em detrimento da perda 
de	prestígio	da	corrente	clássica	sobre	a	eficácia	das	normas	constitucionais	
programáticas. 

6. CoNCLUSõeS

i) no Brasil sempre prevaleceu o entendimento doutrinário da cor-
rente	 clássica,	 que	 sustenta	 a	 ineficácia	 das	 normas	programáticas,	

35. StJ, rmS nº 11.183, 1ª turma, rel. min. José delgado, dJ 04/09/2000.
36. StJ, reSP nº 771.616, 1ª turma, rel. min. luiz Fux, dJ 20/06/2006.
37. StJ, agrg no ag 858.899, 1ª turma, rel. min. José delgado, dJ 30/08/2007. 
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transformando-as	em	exortações	morais,	desprovidas	de	significado	
jurídico;

ii) o aparecimento na europa da doutrina moderna, defendendo a existên-
cia	de	eficácia	das	normas	programáticas,	foi	insuficiente,	inicialmente,	
para	promover	uma	virada	na	doutrina	e	na	jurisprudência	pátria	sobre	
o tema;

iii)	 A	 jurisprudência	do	Supremo	Tribunal	Federal	 inclinou-se,	 inicial-
mente,	pela	adoção	da	corrente	clássica	sobre	a	eficácia	das	normas	
programáticas veiculadas pela constituição Federal de 1988;

iv)	 Atualmente,	tanto	a	jurisprudência	do	Pretório	Excelso	quanto	a	do	
Superior	Tribunal	de	Justiça	admitem	a	eficácia	das	normas	programá-
ticas,	sustentando,	inclusive,	que	são	capazes	de	gerar	direito	subjetivo	
para os administrados.
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CaPítulo II
o CódIgo CIvIl  

E o dIREIto da PERsoNalIdadE

Roxana Cardoso Brasileiro Borges1*

Sumário •	1.	Introdução	–	2.	O	sistema	jurídico,	o	subsistema	civil	e	o	microssistema	do	
direito da Personalidade – 3. Breve histórico do microssistema do direito da Personalidade 
–	4.	Objeto	do	microssistema	do	Direito	da	Personalidade	–	5.	Taxonomia	no	microssistema	
do direito da Personalidade – 6. características das espécies do direito da Personalidade – 7. 
metodologia e extensão do microssistema do direito da Personalidade: 7.1 cláusula geral 
ou direitos especiais?; 7.2 liberdade negativa ou liberdade positiva?; 7.3 direito público 
ou direito privado? – 8. responsabilidade civil e o direito da Personalidade – 9. a tutela 
processual no microssistema do direito da Personalidade – 10. conclusão – 11. referências 
Bibliográficas.	

1. iNtroDUçÃo

este artigo trata do microssistema do direito da Personalidade e suas 
relações	com	o	subsistema	civil	e	o	sistema	jurídico	como	um	todo,	infor-
mado pela constituição Federal.

Este	trabalho	sobre	o	Direito	da	Personalidade	se	justifica	pela	impor-
tância que tem o tema, marco da evolução civilística do patrimonialismo 
à consagração de categorias civis existenciais, ainda não compreendidas 
completamente	pela	doutrina	e	 jurisprudência	nacionais,	que	 tentam	se	
desvincular de uma cultura privatista que, em grande parte, voltou-se para 
questões patrimoniais. 

Nosso	objetivo	será	construir	elementos	teóricos	que	permitam	uma	
compreensão geral da ratio das normas sobre o direito da Personalidade, 
através	da	análise	de	sua	justificativa	histórica,	seu	objeto,	suas	caracterís-
ticas e sua metodologia e extensão, sua tutela processual. como aplicação 
desta teoria geral, vamos analisar, também, alguns aspectos do direito da 
Personalidade, comentando alguns problemas que envolvem o direito à 

*.	 Professora	Adjunta	nas	Faculdades	de	Direito	da	Universidade	Federal	da	Bahia,	Uni-
versidade do estado da Bahia e universidade católica do Salvador, doutora em direi-
to civil pela Puc/SP, mestre em instituições Jurídico-Políticas pela uFSc.



vida, o direito à integridade física, o direito à imagem, o direito à honra, 
o direito à privacidade, o direito à identidade e o direito moral do autor. 
Propomos,	também	uma	reflexão	sobre	o	dano	extrapatrimonial	decorrente	
da violação ao direito da Personalidade.

ressalvamos que, apesar de utilizarmos as terminologias sistema, 
subsistema e microssistema, não desenvolveremos o trabalho a partir da 
matriz da teoria dos sistemas.

2. o SiSteMa JUríDiCo, o SUBSiSteMa CiViL e o MiCroS-
SiSteMa Do Direito Da PerSoNaLiDaDe

usando a expressão presente no título desta obra coletiva, que tem por 
objetivo	reunir	pesquisas	sobre	o	Direito	Civil	e	suas	relações	com	alguns	
importantes microssistemas, começamos este artigo relacionando três con-
ceitos: sistema, subsistema e microssistema e aplicando-os ao ordenamento 
jurídico,	ao	Direito	Civil	e	ao	Direito	da	Personalidade.

o conceito de sistema é de onde partiremos para, reduzindo nossa 
análise, chegarmos ao subsistema e, de forma analítica, alcançarmos o 
microssistema.

Sistema tem origem grega, sýstēma,	e	significa	“conjunto	de	elementos,	
materiais	ou	ideais,	entre	os	quais	se	possa	encontrar	ou	definir	alguma	
relação”1.	Os	elementos	de	um	sistema	interajem.	

a palavra sistema,	acrescida	do	prefixo	latino	sub,	tem	o	significado	
de	um	sistema	menor,	dentro	do	sistema,	abaixo	do	sistema.	O	afixo	sub 
indica “de baixo para cima” ou “embaixo” ou “submissão”2. 

a partícula micro será acrescida à palavra sistema indicando um 
sistema menor que o subsistema, representando um subsistema do sub-
sistema.	Uma	vez	que	expressarmo-nos	desta	maneira	dificulta	a	redação	
e a leitura, optamos por utilizar a palavra microssistema, como no título 
desta coletânea.

assim, usaremos sistema	para	designar	o	ordenamento	jurídico	como	
um	todo,	desde	a	Constituição	Federal,	abrangendo	o	conjunto	de	normas	
jurídicas	presentes	em	vários	ramos	do	direito,	incluindo	princípios,	regras	
e normas de conteúdo não estatal, como os costumes. 

1. cunha, antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova Fronteira da Língua Por-
tuguesa. 2.ed. rev. ampl. rio de Janeiro: nova Fronteira, 1986, p. 728. 

2. viaro, mário eduardo. Por trás das palavras: manual de etimologia do português. 
São Paulo: Globo, 2004, p. 39.
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o direito civil será tratado como subsistema, por se encontrar dentro 
do	ordenamento	jurídico	mas,	também,	por,	ao	mesmo	tempo,	ter	compo-
nentes	próprios	estabelecendo	entre	si	relações	específicas.

o direito da Personalidade será considerado um microssistema, palavra 
usada para representar um subsistema do subsistema direito civil. 

neste trabalho, vamos tratar do sistema, do subsistema e do microssiste-
ma	de	forma	analítica,	ou	seja,	separando	e	estudando	suas	partes,	ainda	que,	
ao	final,	a	conclusão	seja	holística,	reunindo	estas	partes	e	compreendendo	
o sistema geral do direito da Personalidade, num movimento de ida e volta 
que nos permita conhecer as regras e, ao mesmo tempo, compreender os 
princípios	e	a	finalidade.	

como o microssistema do direito da Personalidade é um subsistema 
do direito civil que, por sua vez, é um subsistema do direito, para compor 
e conhecer o direito da Personalidade, temos que conhecer pelos menos 
uma parte do direito civil e, do que resta do direito, optamos por explicitar 
algumas relações entre estes dois e o direito constitucional.

a compreensão do direito da Personalidade, contudo, exige mais, 
sendo	necessário,	ainda,	identificar	inúmeras	relações	entre	estes	micros-
sistemas e várias normas presentes no direito Penal, na lei de doação de 
órgãos, na lei de registros públicos (lei n. 6.015/73), na lei de imprensa, 
dentre outras, o que não faremos nos limites deste artigo.

numa representação física das relações entre estes subsistemas, pode-
mos	perceber	a	seguinte	figura:	

o subsistema civil é maior do que o código civil. o código civil é 
apenas um documento no qual estão contidos alguns elementos do sub-
sistema civil.

Como	o	subsistema	civil	insere-se	no	sistema	jurídico,	o	subsistema	
civil e o subsistema constitucional se interrelacionam. não vamos discutir 
aqui se o direito constitucional é sub ou macrossistema. importa que ele 
também	compõe	o	 sistema	 jurídico,	 embora	o	documento	Constituição	
Federal	seja	o	documento	superior	de	 todo	o	ordenamento	 jurídico,	 in-
formando todos os subsistemas, embora não represente, por si só, o todo. 
Portanto, não trataremos diretamente do direito constitucional, mas da 
constituição Federal e suas relações genéricas com o subsistema civil.

importa, aqui, ressaltar a posição de subordinação em que se encontra 
o subsistema civil em relação à constituição Federal. esta menção é im-
portante, pois durante muito tempo, no Brasil, não se deu o devido valor 
à	normatividade	constitucional	e	sua	influência	sobre	as	demais	normas	
jurídicas,	o	que	levou,	quanto	ao	subsistema	civil,	à	contumaz	aplicação	do	
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código civil de 1916 em partes que, neste, chocavam-se com as normas 
da constituição Federal de 1988. 

Desde	a	Constituição	Federal	de	1988	vem	crescendo	a	cultura	jurídica	
de	valorização	das	normas	constitucionais,	sua	eficácia	e	sua	incidência	
sobre os demais ramos. no campo do subsistema civil, este movimento é 
denominado de constitucionalização do direito civil, expressando a ne-
cessidade de se interpretar as normas encontradas em leis civis de acordo 
com os preceitos constitucionais, como igualdade, função social do con-
trato e da propriedade, formas variadas de entidades familiares, direitos 
da personalidade, dignidade da pessoa humana. 
o microssistema do direito da Personalidade, assim como o subsistema civil, encontram 

seus fundamentos de validade na constituição Federal de 1988, tendo, portanto, de-
pendência	jurídica	das	normas	constitucionais.	Havendo	alguma	ruptura	ou	descone-
xão entre estes subsistemas e os preceitos constitucionais, aqueles perdem fundamento 
de validade, tornando-se inconstitucionais. 
O	principal	fundamento	jurídico	da	contemporânea	teoria	dos	direitos	

de personalidade é o princípio constitucional da dignidade da pessoa hu-
mana, contido no artigo 1º, inciso iii da constituição Federal.

a dignidade humana é uma cláusula geral constitucional. a dignidade 
humana é tratada como um valor constitucional, o que demonstra que as 
situações	jurídicas	existenciais	da	pessoa	ampliam-se	cada	vez,	sobretudo	
com o reconhecimento dos direitos de personalidade. Para Franco Bartolo-
mei, a normatização constitucional dos direitos invioláveis do ser humano 
é particularmente importante quando se põe como cláusula geral de tutela 
essencial da pessoa, o que leva à exigência da tutela integral do ser humano 
através da proteção de todos aqueles interesses que lhes são essenciais3. 

a dignidade humana apresenta-se no ordenamento através do artigo 
1º, iii da constituição, o que faz com que o valor de dignidade da pessoa 
humana se torne, explicitamente, um princípio, uma norma de dever-ser, 
com	caráter	 jurídico	 e	 vinculante	 e,	 por	 estar	 no	 topo	do	ordenamento	
jurídico	como	princípio	fundamental,	vincula	todas	as	esferas	jurídicas,	
informando, em especial, os direitos de personalidade, salientando a ne-
cessidade de se fazer uma interpretação civil-constitucional das normas 
presentes no código civil.

o sentido de dignidade enquanto princípio básico do ordenamento 
jurídico	se	aproxima	das	noções	de	respeito	à	essência	da	pessoa	humana,	
respeito às características e sentimentos da pessoa humana, distinção da 

3. La dignità umana come concetto e valore constituzionale. torino: G. Giappichelli, p. 
12-13.
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pessoa	humana	em	relação	aos	demais	seres.	É	um	sentido	subjetivo,	pois	
o	conteúdo	da	dignidade	depende	das	circunstâncias	em	que	o	sujeito	se	
encontra inserido, como suas peculiaridades físicas, culturais, sociais, 
econômicas, ideológicas. 

além da norma expressa no artigo 1º., iii, do texto constitucional, há 
outras, em especial no art. 5º., que fundamentam, de forma mais direta, os 
direitos de personalidade, ao prever, expressamente, de algumas de suas 
expressões, como direito à vida e direito à liberdade (constituição Federal, 
art. 5º, caput), direito à imagem (cF, art. 5º, v, X e XXviii, a), direito à 
intimidade (cF, art. 5º, X e lX), direito à vida privada (cF, art. 5º, X), direito 
à honra (cF, art. 5º, X), direito ao sigilo (cF, art. 5º, Xii), direito autoral 
(cF, art. 5º, XXvii), direito à voz (cF, art. 5º, XXvii), dentre outros.

os europeus utilizam a expressão “livre desenvolvimento da persona-
lidade”, com conteúdo correlato ao nosso princípio da dignidade, embora 
aquela tenha mais expressividade no que tange à importância dos direitos 
de personalidade. estes visam à realização do livre desenvolvimento da per-
sonalidade da pessoa humana. os direitos de personalidade, cada vez mais 
desenvolvidos para uma proteção maior do ser humano, voltam-se para a 
realização da dignidade da pessoa, como próprios direitos da dignidade.

3. BreVe hiStóriCo Do MiCroSSiSteMa Do Direito Da 
PerSoNaLiDaDe

Para Pontes de miranda, a partir da teoria dos direitos de personalidade, 
“começou, para o mundo, nova manhã do direito”4.	Esta	afirmação,	feita	
em, aproximadamente, 1955, revela a importância desta classe de direitos 
para a revalorização do ser humano, em especial no campo do direito 
civil. trata-se de direitos que visam a garantir o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa humana, prevendo a proteção dos modos de ser 
da pessoa, o que, num ramo de tradição tão patrimonialista, como costuma 
ser o direito civil, pode causar uma alteração de eixo axiológico, pondo o 
foco sobre a valorização da pessoa humana, deixando periféricas as relações 
puramente patrimoniais que sempre ocuparam a atenção dos civilistas.

a previsão de um capítulo, no texto do código civil de 2002, tratando 
dos direitos de personalidade é proclamada por alguns como uma novidade, 
como algo inédito. de fato, não havia a previsão desta importante classe 
de	direitos	no	texto	de	1916,	mas	não	significa	que	sua	previsão	no	Código	
atual	seja	completamente	inovadora.	

4. Tratado de direito privado. rio de Janeiro: Borsoi, 1955. v. 7, p. 6.
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o desenvolvimento mais sistematizado da teoria dos direitos de per-
sonalidade	ganha	espaço	em	meados	do	 século	XX,	 tendo	 sido	objeto,	
inclusive,	do	anteprojeto	de	Código	Civil	elaborado	pelo	civilista	baiano	
orlando Gomes, em 1963. em 1975, o autor do texto da Parte Geral do 
anteprojeto	do	Código	Civil	que	foi	publicado	em	2002,	ministro	Moreira	
alves, inspirado na proposta de orlando Gomes, dedicou um capítulo aos 
direitos	de	personalidade.	Embora	os	dois	projetos	lhe	sejam	anteriores,	
foi com a constituição Federal de 1988, que os direitos de personalidade 
ganharam força e passaram a integrar, de forma mais explícita, as obras 
doutrinárias	e	a	jurisprudência.	Quando	o	Código	de	2002	foi	publicado,	
já	existiam	algumas	monografias	sobre	o	tema,	embora	não	fosse	objeto	
da	maioria	dos	manuais,	assim	como	a	jurisprudência	já	apresentava	de-
cisões sobre direito à imagem, à privacidade, ao nome e os aspectos civis 
do direito à honra.

no texto do código civil em vigor, o tratamento dos direitos de per-
sonalidade mereceu capítulo próprio, inserido no livro “das Pessoas”, no 
seu	primeiro	título,	o	que	trata	“Das	Pessoas	Naturais”.	Este	projeto,	em	
geral, recebeu várias críticas, em relação a diversos aspectos, incluindo este 
capítulo, que foi criticado por não enumerar todos os direitos de persona-
lidade, por não listar todas as suas características, por estabelecer normas 
muito genéricas. no entanto, o que, para alguns, é defeito, para outros, é 
mérito do novo texto: pelo que será demonstrado abaixo, não deveria ser 
diferente, tendo Josaphat marinho explicado que “há de compreender-se 
porque	o	[atual	Projeto	de]	Código	Civil	adota	critério	de	normas	concisas	e	
flexíveis,	destinadas	a	facilitar	a	abrangência	da	realidade	e	das	concepções	
jurídicas	sempre	em	mutação”5. o desenvolvimento destas normas há de 
ser	feito	pela	doutrina	e	pela	jurisprudência,	como	tem	ocorrido.	

O	texto	do	Código	Civil	de	2002,	neste	capítulo,	é	influenciado	pelos	
códigos italiano de 1942 e português de 1966. ambos propõem um início 
de sistematização dos direitos de personalidade, mas sem excluir outros 
direitos que não foram ali expressos. 

Embora	hoje	não	existam	dúvidas	sobre	a	existência	dos	direitos	de	
personalidade,	suas	peculiaridades	levaram	juristas,	em	outra	época,	a	ne-
gar sua possibilidade, por considerarem que isso implicaria admitirem-se 
direitos sobre a própria pessoa e, como conseqüência extrema, a legitimação 
do	suicídio.	Ocorre	que	os	direitos	de	personalidade	não	têm	por	objeto	a	

5.	 Os	direitos	da	personalidade	no	projeto	de	novo	Código	Civil	brasileiro.	Stvdia ivridi-
ca: Boletim da Faculdade de direito da universidade de coimbra n. 40, colloquia 2. 
coimbra: coimbra editora, 2000, p. 254.
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pessoa em si, mas atributos seus, expressões de sua personalidade, modos 
de ser que, embora indissociáveis da pessoa, são-lhe distintos. 

Na	história	 do	direito,	 costuma-se	 identificar	 como	marco	 jurídico	
inicial dos direitos de personalidade a actio injuriarum do direito romano, 
que, de forma não sistematizada, nem com o conteúdo ético atual, defen-
dia a pessoa da ofensa à honra, à vida e à integridade física, conforme a 
evolução pretoriana6. Posteriormente, no século Xiii, a contribuição veio 
da carta magna da inglaterra, principalmente com o reconhecimento do 
direito à liberdade do indivíduo frente ao poder público. atribui-se também 
ao cristianismo uma parcela de contribuição para a teoria dos direitos de 
personalidade, devido à valorização da dignidade do homem que aquele 
propunha, explicitada pela doutrina de São tomás de aquino. a escola de 
Direito	Natural	influenciou	a	teoria	por	afirmar	a	existência	de	direitos	ine-
rentes à natureza humana. o movimento iluminista ressaltou a valorização 
do	indivíduo	frente	ao	Estado,	ponto	de	vista	importante	para	a	afirmação	
desta classe de direitos. citam-se também algumas declarações de direitos, 
como	a	já	citada	Magna	Carta,	a	Bill	of	Rights	de	Virgínia,	de	1776,	a	De-
claração dos direitos do homem e do cidadão da revolução Francesa, de 
1789 e a declaração universal dos direitos humanos, de 1948.

 dentre os primeiros direitos típicos de personalidade reconhecidos 
como direitos fundamentais estão o direito à vida, o direito à liberdade 
e o direito à integridade física. Foram direitos reconhecidos a partir da 
oposição entre indivíduo e estado, chamados de liberdades públicas. 
visava-se a proteger a pessoa contra as intervenções arbitrárias do estado. 
com o aumento populacional das cidades, com o crescimento dos veículos 
de comunicação de massa, com o aumento do desequilíbrio nas relações 
econômicas e com o avanço tecnológico, outros direitos da personalidade 
emergiram, desta vez não apenas para proteger o indivíduo contra o estado, 
mas para protegê-lo também contra a intervenção lesiva de outros parti-
culares. na sociedade tecnológica de massa dos séculos XX e XXi, frente 
às novas formas de agressão, as pessoas, ao se conscientizarem mais de 
sua	dignidade,	passam	a	exigir	o	reconhecimento	jurídico	de	sua	condição	
de	pessoa	humana.	Na	esfera	jurídica,	a	evolução	do	direito	positivo	e	do	
conhecimento	científico	do	direito	levam	ao	reconhecimento,	a	cada	dia,	
de novos direitos de personalidade.

6. caPelo de SouSa, rabindranath valentino aleixo. O direito geral de personali-
dade. coimbra: coimbra editora, 1995, p. 53-55.
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4. oBJeto Do MiCroSSiSteMa Do Direito Da PerSoNa-
LiDaDe

o direito da Personalidade visa à proteção dos modos de ser da pessoa, 
das	projeções	físicas	e	não	físicas	das	pessoas,	ou	seja,	de	suas	projeções	
físicas e morais, de seus atributos personalíssimos, daquelas características 
que	lhes	são	essenciais.	As	projeções	da	pessoa,	suas	expressões,	qualida-
des	ou	atributos	são	bens	jurídicos	tutelados	pelo	ordenamento	jurídico,	
através de normas presentes desde o texto constitucional até a legislação 
especial. 

São	categorias	do	ser,	não	do	ter.	Consistem	em	situações	jurídicas	
existenciais, não patrimoniais. o direito da Personalidade ou, como prefere 
a doutrina brasileira, os direitos da personalidade são uma categoria especial 
de direitos, que se destaca em relação às classes dos direitos obrigacionais 
e dos direitos reais. através dos direitos de personalidade, protegem-se a 
essência da pessoa e suas principais características, não bens que se situ-
am fora do ser humano, nem bens de conteúdo patrimonial. Para o autor 
italiano	Adriano	de	Cupis,	há,	no	ordenamento	jurídico,	uma	hierarquia	
entre	os	bens,	sendo	que	o	objeto	dos	direitos	da	personalidade	são	os	bens	
de	maior	valor	jurídico,	sem	os	quais	os	outros	perdem	valor.7

Não	há	que	se	confundir,	contudo,	sujeito	com	objeto	de	direito.	O	
sujeito	de	direito	é	a	pessoa	humana,	enquanto	o	que	se	considera	objeto	
dos	direitos	de	personalidade,	ou	bem	jurídico	em	sentido	amplo,	são	as	
várias qualidades ou expressões da personalidade. não é a personalidade o 
objeto	dos	direitos	de	personalidade,	mas	algumas	qualidades,	expressões	
ou	projeções	dela.	

Esta	categoria	de	direitos	tem	como	objeto	as	próprias	expressões	da	
personalidade, como a honra, a integridade física, a imagem, a privacidade, 
a identidade. 

Direitos	 de	 personalidade	 são	 “as	 faculdades	 jurídicas	 cujo	 objeto	
são	os	diversos	aspectos	da	própria	pessoa	do	sujeito,	bem	assim	as	suas	
emanações e prolongamentos”8.

conforme Serpa lopes, os direito de personalidade são os atinentes à 
utilização e disponibilidade de certos atributos inatos ao indivíduo, como 
projeções	biopsíquicas	integrativas	da	pessoa	humana,	constituindo-se	em	

7. Direitos da personalidade. lisboa: morais, 1961.
8. limonGi França, rubens. Manual de direito civil. 4. ed. rev. São Paulo: revista 

dos tribunais, 1980. v. 1, p. 403.
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objetos	(bens	jurídicos),	assegurados	e	disciplinados	pela	ordem	jurídica	
imperante”9.

Uma	definição	que	encerra	muito	bem	o	conceito	dos	direitos	de	per-
sonalidade é a de alberto trabucchi, segundo a qual os direitos de persona-
lidade são direitos essenciais que visam a garantir as razões fundamentais 
da vida da pessoa e o desenvolvimento físico e moral de sua existência, 
tendo	por	objeto	modos	de	ser	da	mesma	pessoa10.

5. taXoNoMia No MiCroSSiSteMa Do Direito Da Per-
SoNaLiDaDe 

São	diversas	as	propostas	de	classificação	dos	aspectos	do	Direito	da	
Personalidade	apresentadas	pela	doutrina	ou	identificadas	na	jurisprudên-
cia.	A	identificação	e	classificação	dos	direitos	de	personalidade	feita	pela	
doutrina podem apresentar esquemas sintéticos, enquanto alguns autores 
preferem	classificações	mais	analíticas.	

apesar do esmero da doutrina, não vemos importância prática na 
classificação	dos	direitos	de	personalidade.	Na	verdade,	em	certos	casos	
concretos,	há	até	mesmo	a	dificuldade	de	se	identificar	qual	direito	está	
sendo	violado,	ou	qual	denominação	se	deve	dar	ao	bem	jurídico	lesio-
nado. Por exemplo, se alguém publica a foto de outrem, atribuindo-lhe 
contexto	falso	ou	constrangedor,	ou	ilustrando	uma	injúria,	com	citação	
de seu nome, quais direitos foram atingidos? a imagem, a honra, o nome, 
a privacidade? talvez tenhamos que superar a categorização das várias 
expressões	dos	direitos	de	personalidade	para	que	a	dificuldade	de	identi-
ficação	e	de	denominação	não	se	torne	obstáculo	para	a	tutela	da	dignidade	
da pessoa humana.

As	categorias	que	têm	sido	mais	identificadas	e	suas	classificações	são:
Para o italiano adriano de cupis, os direitos de personalidade podem 

ser organizados assim: a) direito à vida, direito aos alimentos; b) direito à 
integridade física; c) direito sobre partes separadas do corpo, direito sobre 
o cadáver; d) direito à liberdade; e) direito à honra, direito ao resguardo 
pessoal,	direito	à	imagem;	f)	direito	ao	segredo	(correspondência,	profis-
sional, documentos, doméstico); g) direito à identidade pessoal (ao nome); 

9. Curso de direito civil. 9. ed. rev. e atual. por José Serpa Santa maria. rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2000. v. 1, p. 241.

10. Intituciones de derecho civil. tradução da 15. ed. italiana de luis martínez-calcerrada. 
madrid: editorial revista de derecho Privado, 1967, p. 105.
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h)	direito	ao	 título	(nome	e	nobiliárquico);	 i)	direito	ao	sinal	figurativo	
(brasão);	j)	direito	moral	de	autor.11 

São	direitos	de	personalidade,	na	classificação	de	Pontes	de	Miranda:	
o direito de personalidade como tal, o direito à vida, o direito à integridade 
física, o direito à integridade psíquica, o direito à liberdade, o direito à 
verdade (o direito à exceptio veritatis), o direito à honra, o direito à própria 
imagem, o direito de igualdade, o direito ao nome, o direito à intimidade 
e o direito autoral de personalidade. 

Orlando	Gomes	classifica	os	direitos	de	personalidade	como:	1)	direitos	
à integridade física, 1a) direito à vida, 1b) direito sobre o próprio corpo, 
1b1) direito sobre o corpo inteiro, 1b2) direito sobre partes separadas, 2) 
direitos à integridade moral, 2a) direito à honra, 2b) direito à liberdade, 2c) 
direito ao recato ou direito à intimidade, 2d) direito à imagem, 2e) direito 
ao nome, 2f) direito moral do autor.12

Para Francisco amaral, dentre os direitos de personalidade, estão: 1) 
no aspecto físico: 1a) direito à vida, 1b) direito ao próprio corpo; 2) no 
aspecto intelectual: 2a) direito à liberdade de pensamento, 2b) direito de 
autor, 2c) direito de inventor; 3) no aspecto moral: 3a) direito à liberdade, 
3b) direito à honra, 3c) direito ao recato, 3d) direito ao segredo, 3e) direito 
à imagem, 3f) direito à identidade.13

Rubens	Limongi	França	classifica	os	direitos	da	personalidade	em:	1)	
direito à integridade física, 2) direito à integridade intelectual e 3) direito 
à integridade moral, reconhecendo, contudo, que esses direitos não são es-
tanques e, por exemplo, o direito à imagem pode ser de natureza física e de 
natureza	moral.	Assim,	de	forma	não	definitiva,	devido	ao	caráter	evolutivo	
da	matéria,	o	autor	propõe	uma	classificação	dos	direitos	da	personalidade	
em que cada uma destas três classes abrange outros direitos. o 1) direito 
à integridade física abrange: 1a) o direito à vida e aos alimentos; 1b) o 
direito sobre o próprio corpo, vivo; 1c) o direito sobre o próprio corpo, 
morto; 1d) o direito sobre o corpo alheio, vivo; 1e) o direito sobre o corpo 
alheio, morto; 1f) o direitos sobre partes separadas do corpo, vivo; 1g) o 
direito sobre partes separadas do corpo, morto. o 2) direito à integridade 
intelectual envolve: 2a) o direito à liberdade de pensamento; 2b) o direito 
pessoal	de	autor	científico;	2c)	o	direito	pessoal	de	autor	artístico;	2d)	o	
direito pessoal de inventor. e 3) o direito à integridade moral comporta: 

11. op. cit.
12. Introdução ao direito civil. 10. ed. rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 158.
13. Direito civil: introdução. 3. ed. rev. atual. rio de Janeiro: renovar, 2000.
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3a) o direito à liberdade civil, política e religiosa; 3b) o direito à honra; 3c) 
o	direito	à	honorificiência;	3d)	o	direito	ao	recato;	3e)	o	direito	ao	segredo	
pessoal,	doméstico	e	profissional;	3f)	o	direito	à	imagem	e	3g)	o	direito	à	
identidade pessoal, familiar e social.14 

Para	Carlos	Alberto	Bittar	os	bens	jurídicos	objetos	dos	direitos	de	
personalidade são 1) físicos, 2) psíquicos e 3) morais. São 1) direitos físicos: 
1a) o direito à vida, 1b) o direito à higidez física, 1c) o direito ao corpo, 
1d) o direito a partes do corpo (próprio e alheio), 1e) o direito ao cadáver 
e a partes do cadáver, 1f) o direito à imagem e 1g) o direito à voz. cons-
tituem 2) direitos psíquicos: 2a) o direito à liberdade (de pensamento, de 
expressão, de culto etc.), 2b) o direito à intimidade (privacidade, reserva), 
2c) o direito à integridade psíquica e 2d) o direito ao segredo. dentre os 
3) direitos morais encontram-se: 3a) o direito à identidade, 3b) o direito à 
honra, 3c) o direito ao respeito e 3d) o direito às criações intelectuais15. 

renan lotufo divide os direitos de personalidade em 1) direitos à inte-
gridade física e 2) direitos à integridade moral. nos direitos à integridade 
física estão inseridos o 1a) direito à vida, 1b) o direito sobre o próprio 
corpo e o 1c) direito ao cadáver. nos direitos à integridade moral o autor 
identifica	o	2a)	direito	à	honra,	2b)	à	liberdade,	2c)	à	privacidade,	2d)	à	
intimidade, 2e) à imagem, 2f) ao nome e os 2g) direitos morais sobre as 
criações pela inteligência16.

6. CaraCteríStiCaS DaS eSPÉCieS Do Direito Da Per-
SoNaLiDaDe

os direitos de personalidade são, em geral, considerados extrapatri-
moniais, inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, 
indisponíveis, inatos, absolutos, necessários, vitalícios. não são suscetíveis 
de avaliação pecuniária; não podem ser transmitidos a outrem,; sendo ine-
rentes à pessoa, não podem ser renunciados; não se extinguem com o tempo; 
enquanto for viva, a pessoa é titular de todas as expressões dos direitos de 
personalidade;	não	estão	sujeitos	à	execução	forçada.	Quando	há	a	lesão	
ao direito de personalidade a compensação em dinheiro é devida porque 
não há como reparar o dano em sua integralidade, não há como restituir à 
pessoa, de modo satisfatório, o que foi lesado.

14. op. cit., p. 412.
15. Os direitos da personalidade. 4. ed. rev. atualizada por eduardo carlos Bianca Bittar. 

rio de Janeiro: Forense universitária, 2000, p. 65.
16. Código Civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 50.
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os direitos de personalidade são considerados absolutos porque são 
oponíveis erga omnes,	ou	seja,	geram	para	 toda	a	coletividade	o	dever	
geral de abstenção, de não-intromissão nos direitos de personalidade de 
uma pessoa.

São inatos, pois, ao nascer, a pessoa os adquire automaticamente, não 
sendo exigido qualquer outro requisito, bastando a vida e a condição hu-
mana,	configurando-se	como	direitos	que	nascem	com	a	pessoa.	Ao	nascer,	
a pessoa adquire os direitos de personalidade sem ter de realizar qualquer 
ato	jurídico	de	aquisição	de	direito.	(Embora	não	seja	este	o	espaço	para	
desenvolver tão importante questão, consideramos que o nascituro, en-
quanto	tal,	já	é	titular	de	direitos	de	personalidade	atuais,	pois	a	aquisição	
da personalidade na forma do art. 2º do código civil determina apenas a 
aquisição de direitos patrimoniais).

São inalienáveis porque não podem ser vendidos ou doados a outras 
pessoas. assim, não há aquisição nem extinção de direitos de personalidade 
por	meio	de	negócios	jurídicos,	mas	apenas	pelo	nascimento	e,	em	certos	
casos,	pela	morte	do	sujeito.

São intransmissíveis,	pois	não	se	transmitem	a	outros	sujeitos.	Mesmo	
após a morte da pessoa, não se transmitem por sucessão, embora continuem 
a ser protegidos pelo ordenamento. na verdade, a transmissão mortis causa 
dos direitos de personalidade é polêmica. embora muitos considerem estes 
direitos	instransmissíveis,	o	que	ocorre,	na	prática,	é	que	a	jurisprudência	
vem	concedendo	amplamente	tutela	judicial	a	direitos	como	imagem,	honra	
e privacidade sobre fatos relacionados a pessoas falecidas, ora se falando 
em direito próprio dos herdeiros, ora se falando dos herdeiros apenas como 
legitimados.

os direitos de personalidade são, também, irrenunciáveis, estando 
ligados à pessoa a partir de seu nascimento e até sua morte. São direitos 
insepa ráveis da pessoa, não podendo alguém simplesmente renunciar a 
seu direito.

São indisponíveis17, conforme renan lotufo, “porque o titular não 
pode privar-se de seus direitos da personalidade, o que é muito mais do 
que intransmissibilidade, ou inalienabilidade”.

17.	 Em	outra	obra	relatamos	a	pesquisa	sobre	o	significado,	condições	e	limites	da	(in)dis-
ponibilidade dos direitos de personalidade e características correlatas, como inaliena-
bilidade, intransmissibilidade, irrenunciabilidade e extrapatrimonialidade. BorGeS, 
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no mesmo sentido, os direitos de personalidade são também impres-
critíveis porque não se extinguem pelo decurso de tempo nem pelo não-uso 
ou	pela	demora	em	defendê-lo	judicialmente,	não	sendo	possível	o	estabe-
lecimento de prazos para seu exercício. discute-se, contudo, a existência de 
prazo para pleitear a compensação econômica pelo dano extrapatrimonial 
decorrente se sua violação.

constituem-se direitos extrapatrimoniais por compreenderem “valores 
não redutíveis pecuniariamente” ou porque não possuem um “conteúdo 
patrimonial direto”. em outro sentido, os direitos de personalidade são 
considerados extrapatrimoniais também por serem insuscetíveis de exe-
cução coativa. no entanto, admite-se que os direitos de personalidade 
possam ter repercussão pecuniária, além da possibilidade de compensação 
econômica por sua lesão.

Por serem extrapatrimoniais, são também impenhoráveis. no entan-
to, sobre esse aspecto, Pablo Stolze Gagliano e rodolfo Pamplona Filho 
observam	que,	embora	os	direitos	de	personalidade	sejam	impenhoráveis,	
quando ocorre de tais direitos se manifestarem economicamente, como os 
direitos autorais ou o direito à imagem, os créditos gerados pela cessão de 
uso	de	tais	direitos	podem	ser	objeto	de	penhora.

São necessários porque todas as pessoas, ao nascer, os adquirem, pelo 
simples fato do nascimento. também porque “não se admite a ausência de 
qualquer um deles para o desenvolvimento da própria vida; são impres-
cindíveis à própria vida”.

São vitalícios porque duram por toda a existência da pessoa.

contudo, é preciso compreender estes conceitos de forma não dogmá-
tica,	admitindo	flexibilidades	e	exceções,	pois	as	diversas	expressões	dos	
direitos de personalidade são distintas, exigindo, por vezes, a admissão de 
uma caracterização adequada a cada espécie.

estas são as principais características dos direitos de personalidade. 
lembramos que, conforme observou Josaphat marinho, a caracterização 
“não é de ser resumida em conceito linear ou dogmático, dada a diversi-
dade ou heterogeneidade desses direitos e a controvérsia em torno de suas 
delimitações”18. 

roxana cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva: 2007.

18. op. cit, , p. 252.
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7. MetoDoLoGia e eXteNSÃo Do MiCroSSiSteMa Do 
Direito Da PerSoNaLiDaDe

7.1 Cláusula geral ou direitos especiais? 

quando o texto do código civil de 2002 estava para ser aprovado, 
alguns	juristas	criticaram	o	fato	de	o	capítulo	“Dos	direitos	da	personali-
dade”	(arts.	11	a	21)	ser	incompleto,	ou	seja,	não	prever	todos	os	direitos	
de personalidade. 

ocorre que não há como, de forma definitiva, estabelecerem-se 
“todos”	os	 direitos	 de	 personalidade,	 pois	 este	 número	 é	 indefinido.	A	
lista de direitos de personalidade em espécie está em contínua expansão, 
constituindo uma série aberta ou um sistema aberto de várias expressões 
da	personalidade	e	suas	correspondentes	tutelas	jurídicas.	

ao longo da história, novos direitos de personalidade têm sido iden-
tificados.	Na	medida	 em	que	 a	 sociedade	 torna-se	mais	 complexa	 e	 as	
lesões às pessoas proliferam, até mesmo como decorrência de certos usos 
da	tecnologia,	novas	problemáticas	demandam	resposta	jurídica.	É	o	que	
ocorre no campo dos direitos de personalidade: são direitos em expansão. 
Com	a	evolução	jurídica	e	o	desenvolvimento	da	pesquisa	sobre	o	direito,	
vão	se	revelando	novas	situações	que	exigem	proteção	jurídica	e,	conse-
qüentemente, novos direitos vão sendo reconhecidos. 

Por isso, os direitos de personalidade não são numerus clausus. nem 
os direitos de personalidade presentes na constituição Federal nem a lis-
tagem contida no texto do código civil de 2002 são listas exaustivas ou 
taxativas, uma vez que os direitos de personalidade não são unicamente 
aqueles direitos expressamente previstos19. Pelo contrário, são listas apenas 
exemplificativas	 e	 refletem	dado	momento	histórico	que	está	 em	veloz	
mutação. além disso, vale lembrar a regra do artigo 5º, parágrafo 2º, do 
texto	constitucional,	que	afirma	que	os	direitos	e	garantias	ali	previstos	
não excluem outros que venham a ser reconhecidos posteriormente. a 
determinação legal de alguns direitos de personalidade, individualizados, 
encontrados explicitamente na constituição Federal e no código civil de 
2002, são apenas uma forma para lhes possibilitar proteção mais rápida e 
direta,	facilitando	a	tutela	do	que	já	se	considera	consolidado.

embora, no Brasil, a maioria da doutrina trate os direitos de persona-
lidade	como	direitos	em	espécie	autônomos,	como	descrito	acima,	ou	seja,	
direito à integridade física, direito à honra, direito à imagem, direito à pri-

19. GalGano, Francesco. Il diritto privato fra codice e Costituzione. 2. ed. Bologna: 
Zanichelli, 1983, p. 94.
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vacidade etc., encontramos, na doutrina estrangeira e em parte da doutrina 
nacional, divergências quanto à extensão e à metodologia de proteção dos 
direitos de personalidade: se se trata de uma lista de direitos em espécie 
autônomos entre si (corrente pluralista) ou se se trata de um direito geral 
que tem como conteúdo a pessoa humana em seus vários aspectos, mas 
reunidos numa unidade (corrente monista).

Assim,	há	juristas	que	preferem	falar	de	um	direito	geral	de	perso-
nalidade, como Pietro Perlingieri20 ou capelo de Souza21, direito geral 
que abarcaria todas as espécies de direitos de personalidade presentes e 
futuras.

Para o civilista italiano Pietro Perlingieri, há uma cláusula geral de tu-
tela da pessoa humana pois, em sua concepção, há situações de necessidade 
de	proteção	da	pessoa	em	que	o	sujeito	e	o	objeto	de	um	certo	direito	não	
são seres diferentes, mas a mesma pessoa. Segundo o autor, no direito de 
personalidade	o	sujeito	e	o	objeto	do	direito	são,	ao	mesmo	tempo,	o	ser,	a	
pessoa,	o	que	impede	que	a	tutela	a	essa	pessoa	seja	fracionada	em	diversos	
direitos de personalidade sem relação ente si.22 no seu entendimento, uma 
vez	que	a	pessoa	representa,	ao	mesmo	tempo,	as	categorias	de	sujeito	e	
de	objeto,	como	um	problema	unitário,	também	o	direito	de	personalidade	
deve ser unitário, tomando-se aí a personalidade como um valor23. Pietro 
Perlingieri	vê	na	tipificação	dos	direitos	de	personalidade	a	justificativa	
histórica para se limitar a sua tutela24.

antonio Baldassare compactua com o entendimento de que os direitos 
fundamentais	garantidos	à	liberdade	humana	não	precisam	de	uma	específi-
ca previsão positiva. São os direitos de personalidade, para o autor italiano, 
paradigmas gerais que englobam várias possibilidades materiais nas quais se 
possa realizar a ação humana. Para ele, não há uma cláusula aberta de vários 
direitos, mas a possibilidade de, a partir do art. 2º da constituição italiana 
– que pode ser comparado ao inciso iii do art. 1º da constituição Federal 
brasileira –, reconhecerem-se, por expansão, direitos implícitos25.

Para	Francisco	Amaral,	a	personalidade,	como	conjunto	unitário	dos	
bens	e	valores	essenciais	da	pessoa,	justifica	a	existência	de	um	direito	geral	
de personalidade, que tem as suas bases na dignidade da pessoa humana. 

20. La personalità umana nell’ordinamento giuridico. napoli: Jovene, 1972.
21. op. cit.
22. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. tradução de maria 

cristina de cicco. rio de Janeiro: renovar, 1999, p. 154. 
23. idem, p. 155.
24. La personalità... op. cit., p. 43.
25. Diritti della persona e valori constituzionali. torino: G. Giappichelli, passim.
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Por outro lado, admitem-se também os direitos especiais de personalidade, 
que correspondem aos aspectos parciais da personalidade26. assim, admite 
o autor tanto a possibilidade de um direito geral de personalidade como 
uma série aberta de direitos de personalidade, previstos expressamente no 
ordenamento	jurídico	positivo	ou	não.

ainda na doutrina brasileira, para San tiago dantas a personalidade 
é una, sendo a honra, a vida, a integridade corpórea e a liberdade apenas 
“aspectos de manifestações” da personalidade, o que leva a um direito de 
personalidade que contém vários aspectos, não a uma coleção de direitos 
de	personalidade.	Embora	haja	um	direito	geral	de	personalidade,	não	há	
óbice	para	que	algumas	diferenciações	sejam	feitas	para	apresentar	esses	
diversos	aspectos	do	direito	de	personalidade	em	relações	jurídicas	dife-
rentes,	podendo	várias	espécies	jurídicas	ser	identificadas	e	distinguidas	
dentro dele27.

no Brasil, encontramos positivados, de forma expressa, os seguintes 
direitos de personalidade: direito à vida e direito à liberdade (constituição 
Federal, art. 5º, caput), direito à imagem (cF, art. 5º, v, X e XXviii, a; 
código civil de 2002, art. 20), direito à intimidade (cF, art. 5º, X e lX), 
direito à vida privada (cF, art. 5º, X; cc2002, art. 21), direito à honra 
(cF, art. 5º, X), direito ao sigilo (cF, art. 5º, Xii), direito autoral (cF, art. 
5º, XXvii), direito à voz (cF, art. 5º, XXvii), direito ao próprio corpo 
(cc2002, arts. 13 a 15), direito ao nome (cc2002, arts. 16 a 19), direito 
à honra, boa fama ou respeitabilidade (cc2002, art. 20), muitos também 
protegidos pelo código Penal. É uma quantidade menor do que as listas 
que	vêm	sendo	identificadas	pela	doutrina.

ao se analisar o artigo 1º, iii, da constituição Federal, percebe-se 
que	os	direitos	de	personalidade,	em	nosso	ordenamento	jurídico,	são,	ao	
mesmo tempo, uma série aberta de direitos e, também, uma cláusula geral 
voltada	para	a	dignidade	da	pessoa.	No	ordenamento	jurídico	brasileiro,	as	
idéias de “série aberta de direitos” e “direito geral de personalidade” não se 
excluem e, ambas, têm a mesma relevância prática: a de ampliar a proteção 
da pessoa, nos mais diversos aspectos de sua dignidade, mesmo que nem 
todas	as	situações	de	risco	à	sua	dignidade	estejam	previstas	expressamente	
no	ordenamento	legislado,	ou	seja,	independentemente	de	tipicidade.

os efeitos práticos de se adotar o direito geral de personalidade ou uma 
lista	exemplificativa	de	direitos	de	personalidade	são	o	mesmo,	pois	ambos	

26. op. cit., p. 248-249.
27. Programa de direito civil: teoria geral. taquigrafado por victor Bourhis Jürgens. 3. ed. 

rio de Janeiro: Forense, 2001, p.152-153.
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têm como fundamento a dignidade da pessoa humana e nenhuma das duas 
correntes	restringe	a	proteção	jurídica	aos	direitos	tipificados	no	direito	
positivo, o que é imprescindível para a adequada proteção de tais direitos 
numa sociedade em veloz mutação. neste sentido, renan lotufo percebeu 
que	“independente	da	denominação	usada,	seja	direitos	da	personalidade,	
seja	direito	geral	da	personalidade,	pensando	no	caso	brasileiro	notamos	
que	a	 redação	deste	 artigo	 [artigo	12	do	Código	Civil	 de	2002],	que	a	
preocupação do legislador com a tutela do(s) direito(s) da personalidade 
foi de forma preventiva, quer para cessar a lesão, quer para repará-la”28. 
o professor entendeu que o código civil de 2002 utiliza cláusulas gerais 
para tratar dos direitos de personalidade, pois “o nosso legislador entendeu 
impossível um código civil trazer previstas todas as hipóteses de situações 
relacionadas ao direito de personalidade”. e, quanto a isso, renan lotufo, 
analisando os artigos do mesmo código, concluiu: “cabe aos operadores do 
Direito	interpretar	este	capítulo	inovador	[dos	direitos	da	personalidade],	
dando-lhe a extensão que é viável, a partir dos princípios e valores postos 
na constituição, uma vez que o código não se limita ao nele disposto; pelo 
contrário,	enseja	a	abertura”29.

7.2 Liberdade negativa ou liberdade positiva?

tradicionalmente, o estudo dos direitos de personalidade atribui a estes 
o	enfoque	de	uma	liberdade	negativa,	ou	seja,	tem	como	foco	a	percepção	
apenas do lado “negativo” de seu exercício. os direitos de personalidade 
são, geralmente, levados em consideração apenas quando ocorre sua viola-
ção, tendo como conseqüência geral o dever de compensar economicamente 
o dano extrapatrimonial e/ou patrimonial sofrido pelo titular do direito de 
personalidade violado. esta é a visão comumente encontrada na maior parte 
dos livros de doutrina brasileiros, assim como são com esta preocupação 
que inúmeros casos chegam à Justiça. 

no entanto, entendemos que os direitos de personalidade são mais 
do que isso, são mais do que a proteção da honra ou da segurança do 
indivíduo, pois a pessoa humana tem a liberdade de exercer seu direito 
de personalidade de forma positiva30, isto é, de forma ativa, não apenas o 
protegendo de terceiros, mas, principalmente, atribuindo aos seus direitos 
de	personalidade	o	fim	que	melhor	se	adequar	à	realização	de	sua	dignidade	
e ao livre desenvolvimento de sua personalidade.

28. op. cit., p. 56.
29. idem, p. 64.
30. Sobre isso, ver nosso BorGeS, roxana cardoso Brasileiro. Direitos de personalida-

de e autonomia privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva: 2007.
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Por isso admitimos que os direitos de personalidade são relativamente 
disponíveis, havendo possibilidade de incidência da autonomia privada 
sobre tais direitos, através, por exemplo, de negócios pelos quais se per-
mite o uso da imagem de alguém, com ou sem contraprestação econômica, 
assim como se pode contratar o uso do nome de uma pessoa famosa numa 
publicidade,	refletindo	uma	atuação	positiva	do	titular	sobre	seu	direito	
de personalidade.

É	preciso	perceber	que	o	ordenamento	jurídico	abriga	a	liberdade	jurí-
dica de exercer certos direitos de personalidade de forma ativa ou positiva, 
não apenas na forma negativa, como tradicionalmente se pensou. 

estes dois aspectos, positivo e negativo, dos direitos de personalidade 
são percebidos pelo civilista português carlos alberto da mota Pinto, para 
quem a lei, através da expressão “direitos de personalidade”, “protege os 
indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua per-
sonalidade física ou moral”, sendo esse o aspecto negativo de que falamos 
nesse trabalho, assim como “concretiza alguns direitos sobre certos aspectos 
da personalidade”31, encontrando-se aí o que consideramos como o sentido 
positivo dos direitos de personalidade, vinculado à autonomia privada 
e à relativa disponibilidade de tais interesses. Para o autor português, a 
irrenunciabilidade típica dos direitos de personalidade não afasta a possi-
bilidade	jurídica	do	consentimento	da	própria	pessoa	quanto	à	limitação	
voluntária de tais direitos. contudo, a limitação voluntária ao exercício 
dos direitos de personalidade, na forma como o autor admite, deve ser 
conforme os princípios da ordem pública. ele considera que podem ser 
objeto	de	limitações	voluntárias	válidas,	na	forma	de	negócios	jurídicos	
ou de mera tolerância do ofendido, os direitos à integridade física, à honra, 
à intimidade e à imagem32.

no mesmo sentido, cunha Gonçalves percebeu que “o homem tem 
direito de dispor de si como melhor entender, exercendo livremente a sua 
atividade	para	a	realização	dos	seus	fins,	atividade	que	é	extra-jurídica, 
pois entra na esfera do lícito jurídico”. Segundo o autor, “sob este ponto 
de vista, pois, é inegável que o homem pode exercer direitos sobre a sua 
própria pessoa, não só nos atos de vida quotidiana (cortar o cabelo e as 
unhas,	fazer	a	barba,	fumar,	medicar-se	ou	sujeitar-se	a	operações	cirúrgicas	
etc.)	[...]	mas	também	nos	atos	extraordinários,	tais	como:	ceder	o	sangue	
para	uma	transfusão,	a	fim	de	salvar	um	doente;	atirar-se	à	água	ou	no	meio	
das	chamas	para	salvar	uma	vida	alheia;	sujeitar-se	à	experiência	de	novas	

31. Teoria geral do direito civil. coimbra: coimbra editora, 1976, p. 223.
32. idem, p. 227-228.
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terapêuticas,	ou	legar	o	cadáver	ao	teatro	anatômico	[...],	alistar-se	volun-
tariamente para uma guerra, mesmo em país estrangeiro; contratar-se para 
arriscados serviços desportivos nos circos ou nas barracas de saltimbancos, 
sujeitando-se	a	perigosas	provas	como	fakir,	jejuador	ou	atleta.	Todos	esses	
atos são direitos sobre o próprio corpo, e com eles não se lesam os direitos 
alheios, nem ofendem os supremos princípios da conservação e utilidade 
social, da moral pública ou os interesses do estado. de igual modo, quem 
se	constitui	em	refém	em	tempo	de	guerra,	ou	cede	o	seu	nome	para	fins	
mercantis ou literários etc., exerce direitos sobre parcelas da sua pessoa 
ou sobre manifestações da sua personalidade”33.

o privatista português José de oliveira ascensão entende que o concei-
to de direitos de personalidade permite esta concepção de exercício positivo, 
pois “a existência do direito resulta da atribuição ao titular de meios de 
prossecução do seu interesse. É diferente haver meras proibições genéricas 
de	actos	ofensivos	da	honra,	da	existência	de	um	direito	subjetivo	à	honra	
[...]	Por	isso	a	posição	negativa	está	dominantemente	abandonada”34. 

ao se abandonar uma visão exclusivamente negativa de direitos de 
personalidade, que os concebe como poderes de proteção daqueles bens 
contra intervenção alheia, e ao se perceber que os direitos de personalida-
de	são	muito	mais	que	isso,	por	facultarem	ao	sujeito	posições	jurídicas	
que	permitem	à	pessoa	perseguir	ativamente	finalidades	jurídicas	de	seu	
interesse, concluímos que os direitos de personalidade são, além de uma 
liberdade negativa, uma liberdade positiva. a antiga concepção de direitos 
de personalidade enquanto direitos de liberdade negativa, isto é, direitos 
de	proteger	a	pessoa,	enquanto	sujeito	passivo,	contra	a	violência	de	ter-
ceiros ou do estado, não mais satisfaz as necessidades no que tange ao 
livre desenvolvimento da personalidade. ao concebermos os direitos de 
personalidade	 também	como	direitos	de	 liberdade	positiva,	verificamos	
que a noção de autonomia e de liberdade são imprescindíveis para uma 
tutela adequada.

7.3 Direito público ou direito privado?

uma outra questão relativa à metodologia de proteção do direito 
da Personalidade é a que busca situá-lo ora como categoria de interesse 
privado, ora como categoria de interesse público, suscitando o problema 
da divisão entre os ramos fundamentais do direito: o direito público e o 

33. Tratado de direito civil. 2. ed. atual. e aum. 1. ed. brasileira. São Paulo: max limonad, 
1955, v. i, t. i e 1958, v. iii, t. i, p. 339.

34. Direito civil: teoria geral. coimbra: coimbra editora, 2002. v. 3, p. 94-95.
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direito	privado.	Muitas	vezes	já	foi	proclamada	a	superação	da	summa 
divisio, ou da dicotomia entre direito público e direito privado. em-
bora não se conceba mais a existência de uma separação ou oposição 
absoluta entre os dois ramos, ainda há distinções entre si, suas funções 
e	seus	métodos	são	diferentes	e	têm	reflexos	no	campo	dos	direitos	de	
personalidade. 

conforme visto acima, o direito da Personalidade é, além de uma 
liberdade negativa, uma liberdade positiva, aspecto ainda pouco explorado 
pela doutrina. a antiga concepção de direitos de personalidade enquanto 
direitos de liberdade negativa, isto é, direito de proteger sua pessoa, en-
quanto	sujeito	passivo,	contra	a	violência	de	terceiros	ou	do	Estado,	ou	de	
conservar sua existência, com enfoque na segurança particular das pessoas, 
pode ser tutelada pelo direito público, como previsto no código Penal, por 
exemplo. mas se pensarmos nos direitos de personalidade como direito 
de	liberdade	positiva,	verifica-se	que	as	noções	de	autonomia	e	liberdade,	
próprias	do	direito	privado,	são	necessárias	para	um	regramento	jurídico	
completo.

embora se reconheça a crise da divisão entre direito público e priva-
do, percebe-se que ainda há esferas da vida das pessoas que requerem ora 
um tratamento preponderantemente de direito público ora um tratamento 
com um método mais próximo ao direito privado, uma vez que em muitas 
situações – sobretudo quanto aos direitos de personalidade – há, sim, uma 
distinção	entre	interesse	público	e	interesse	individual,	além	do	conflito	
existente	em	muitas	circunstâncias	práticas	(já	em	outras	vezes	interesse	
público e interesse particular encontram-se incindíveis), mesmo em se 
considerando	que	a	realidade	seja	una,	que	o	ordenamento	jurídico	seja	
unitário, informado pelos valores presentes na constituição. 

cada um dos campos da vida da pessoa e cada setor da vida em socie-
dade podem ser regidos por princípios diferentes, conforme suas próprias 
diferenças de razões. como observou ricardo lorenzetti, “quando uma 
sociedade	cresce	e	se	diversifica,	criam-se	subsistemas”35. Para o priva-
tista	argentino,	“‘o	problema	da	liberdade,	hoje,	se	coloca	em	um	nível	
mais profundo, o nível dos poderes da sociedade civil. não importa tanto 
que	o	indivíduo	seja	livre	em	relação	ao	Estado,	se	depois	não	é	livre	na	
sociedade’. o que caracteriza a sociedade tecnocrata não é o homem es-

35. Fundamentos do direito privado. tradução de vera maria Jacob de Fradera. São Paulo: 
rt, 1998. título original: las normas fundamentales de derecho privado, p. 117.
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cravo, o homem servo, sim o não-homem, o homem reduzido a autômato, 
à engrenagem de uma grande máquina”36.

ora, se se reduzir a regulamentação da vida do ser humano aos prin-
cípios de direito público, como se a dignidade da pessoa devesse ter uma 
função social ou como se fosse um dever do indivíduo com conteúdo 
determinado	pelo	direito,	então	o	homem	será	reduzido,	oficialmente,	a	
um autômato, despersonalizado. Portanto, há um aspecto individualista e 
privatista da personalidade humana considerada concretamente que tem 
importância para a aplicação dos direitos de personalidade. 

não se pode colocar os direitos de personalidade na mesma classe que 
propriedade	e	empresa,	uma	vez	que	seus	fundamentos	e	suas	finalidades	
são muito distintos. a propriedade e a empresa devem se submeter a inte-
resses de natureza privada e pública, conforme parâmetros de legalidade 
trazidos pelo estado do bem-estar social, devendo tais direitos atenderem 
à função social. mas ampliar essa regra para submeter os direitos de per-
sonalidade ao interesse público é praticamente negar a essência e a ratio 
dessa importante categoria de direitos na sociedade atual, pois, aí, o tão 
defendido valor da pessoa considerada em si mesma deixaria de existir.

ricardo lorenzetti considera que o reconhecimento dessa esfera 
privada ou íntima da vida das pessoas é recente porque “durante muito 
tempo, teve primazia o interesse público ainda sobre esta vida privada; o 
direito de recusar tratamentos médicos, a intimidade, a identidade, o corpo, 
a vida são bens e direitos elaborados neste século de mudanças”37. o autor 
afirma	que	“o	surgimento	dos	direitos	fundamentais	tem	mudado	esta	visão	
estabelecendo um novo tipo de relacionamento entre o privado e o público, 
dando prevalência ao primeiro”38. neste sentido, lorenzetti observa que “no 
direito dos contratos assiste-se a um retrocesso da autonomia privada, que 
é colocada em crise por uma série de normas regulatórias, a tal ponto que 
se	fala	de	crise	do	contrato[...]	Nas	questões	extrapatrimoniais,	produz-se	
o	processo	contrário,	afirmando-se	o	individualismo	contra	toda	forma	de	
limitação como ocorre, por exemplo, no que se refere à disponibilidade 
dos direitos sobre o corpo”39.

no campo do direito privado, um princípio que ganha importância é 
o princípio da exclusividade, que é muito mais amplo que a atual noção 

36. idem, p. 121. o trecho citado por ricardo lorenzetti é de BoBBio, norberto. Igual-
dad y libertad. Barcelona: Paidós, 1993, p. 143-150.

37. idem, p. 467.
38. idem, p. 468.
39. idem, p. 502-503.
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de privacidade ou de intimidade enquanto direitos de personalidade. 
aproxima-se mais, na verdade, da proteção da esfera de dignidade da 
pessoa	contra	a	intromissão	do	Estado	ou	da	sociedade,	com	o	objetivo	
de afastar a intervenção alheia das opções de vida feitas por um indivíduo 
no exercício de sua autonomia, no intuito de que ele possa exercer sua 
autonomia	sem	a	intromissão	alheia,	seja	de	outras	pessoas,	do	Estado	ou	
da sociedade, exercendo sua faculdade, inclusive e principalmente, de ser 
e agir de modo diferente em relação aos demais indivíduos. 

o autor germânico ludwig raiser percebe que a tutela da esfera da 
intimidade privada foi reforçada, nos últimos anos, principalmente com o 
reconhecimento dos direitos de personalidade, ou, como ele escreveu, do 
direito geral de personalidade. e ele conclui que foi por isso que o direito 
privado não perdeu sua força vital40. 

8. reSPoNSaBiLiDaDe CiViL e o Direito Da PerSoNaLiDaDe 
É conhecida a história recente da responsabilidade civil no direito 

brasileiro, no que tange à evolução do dano material para o dano moral, 
cujo	apogeu	se	dá	com	a	Constituição	de	Federal	de	1988.	Por	conta	da	
tradição	patrimonialista	do	nosso	Direito	Civil,	por	muito	tempo	os	juristas	
e operadores deixaram de lado, quando não negaram, tanto a possibilidade 
de um dano extrapatrimonial ou moral quanto a tutela civil dos direitos 
extrapatrimoniais, tais como os direitos de personalidade, que não repre-
sentam	o	ter,	mas	o	ser,	ou	seja,	não	integram	o	conceito	tradicional	de	
patrimônio.

uma vez que os direitos de personalidade são direitos extrapatrimo-
niais, sua violação causa um dano também extrapatrimonial. como os 
direitos de personalidade tutelam o ser da pessoa, uma lesão a tais inte-
resses	causa	dano	ao	ser	da	pessoa,	a	uma	situação	subjetiva	existencial,	
não patrimonial. 

aplicar à violação dos direitos de personalidade a sistemática da 
responsabilidade civil por dano material não é adequado. Parece-nos 
que, inicialmente, a teoria do dano moral foi construída nestes pilares, 
inspirando-se na mesma metodologia aplicável aos danos materiais. isso 
vem trazendo problemas para a tutela dos direitos da personalidade e da 
dignidade da pessoa humana. 

40. Il compito del diritto privato: saggi di diritto privato e di diritto dell’economia di tre 
decenni. tradução de por marta Grazieadei. milão: Giuffrè, 1990. título original: die 
alfgabe des Privatrechts: aufsätze zum Privat – und Wirtschaftrecht aus drei Jahrzehn-
ten, p. 233.
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Uma	objeção	que	consideramos	necessária	é	quanto	à	denominação	
da expressão. “dano moral” é uma expressão que traz em si um conteúdo 
valorativo diverso	de	“dano	extrapatrimonial”.	O	significado	de	moral,	no	
senso comum, volta-se para o sentido de vergonha, de conduta, de estado 
de	espírito,	de	sentimentos.	No	discurso	jurídico	majoritário	e	no	senso	
comum, dano moral traz em si a idéia de agravo à honra, de sofrimento 
espiritual ou emocional, de constrangimento, vexame, abalo, apatia, vergo-
nha, dor espiritual, sentimento de perda, tristeza, dentre outros. e, muitas 
vezes, aos aplicadores do direito parece necessária a comprovação deste 
dano	moral,	ou	seja,	a	demonstração	do	abalo,	o	tamanho	do	vexame,	a	
intensidade da dor.

no entanto, no sistema civil-constitucional contemporânea da res-
ponsabilidade por violação a direitos de personalidade, a tendência é não 
se falar mais de sofrimento, agravo moral, abalo etc. no entendimento 
que	consideramos	mais	à	frente	da	doutrina	e	da	jurisprudência,	convém	
abandonar a expressão “dano moral” e adotar “dano extrapatrimonial”, 
reforçando a idéia de que basta a violação do direito de personalidade para 
que se caracterize o dano extrapatrimonial, que consiste, nada mais, na vio-
lação do direito, abandonando-se a idéia de sofrimento e de demonstração 
da intensidade da dor sofrida.

desta forma, vemos surgir um entendimento de que o dano causado 
pela	 violação	de	 um	direito	 de	 personalidade	 é	 objetivo.	Não	 estamos	
confundindo	com	a	chamada	teoria	do	dano	objetivo,	uma	das	que	fun-
damentam	a	responsabilidade	objetiva.	Estamos	tratando	de	um	dano	que	
decorre da pura e simples violação do direito. Sua ocorrência é automá-
tica,	objetiva,	independente	dos	sentimentos	que	a	violação	pode	causar	
na vítima. estes sentimentos, que são a repercussão do dano, mas não o 
dano	em	si,	influenciam	para	determinar	o	quantum indenizatório, mas não 
para	que	nasça	a	obrigação	de	compensar.	Esta	nasce	juntamente	com	a	
violação	de	um	interesse	juridicamente	protegido	expresso	numa	situação	
subjetiva	existencial.	Para	a	comprovação	da	ocorrência	do	dano	(embora	
não da extensão de seus efeitos negativos na vítima), não é necessária a 
comprovação	do	abalo,	sendo	suficiente	a	comprovação	da	violação	da	
norma,	pois	o	dano	é	objetivo.

A	jurisprudência	vem	adotando,	em	muitas	decisões	recentes	sobre	
dano moral, a presunção do dano extrapatrimonial, às vezes adotando uma 
presunção absoluta, outras vezes, relativa, gerando, nestes casos, inversão 
do	ônus	da	prova	do	dano.	Algumas	decisões	judiciais	mais	recentes,	no	
âmbito do StJ, revelam esta tendência, como em casos de compensação 
pela	perda	de	um	filho	ou	por	inscrição	indevida	do	nome	do	consumidor	
em serviços de proteção ao crédito. 
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o StJ vem entendendo que certos danos são evidentes, evidência que 
decorre	do	próprio	juízo	de	experiência,	dispensando	prova	específica	a	ser	
produzida pela vítima. outras vezes, vem entendendo que a violação do 
direito é, em si mesma, um dano – e que deve haver compensação. nestes 
casos, não se deve falar da repercussão da violação do direito, mas, sim-
plesmente,	da	mera	violação	em	si	mesma,	ensejando	uma	idéia	de	dano	
objetivo,	ou	seja,	dano	que	decorre	diretamente	da	simples	violação	de	um	
direito da personalidade. 

este posicionamento decorre de uma mudança geral que vem ocorrendo 
no direito civil brasileiro. os direitos de personalidade são uma classe 
de	direitos	cuja	tutela	deve	ser	privilegiada,	tendo	em	vista	a	proteção	do	
que é mais ínsito à pessoa humana, como sua intimidade, seu corpo, sua 
integridade psíquica, sua honra. trata-se da valorização da pessoa humana 
em sua dignidade, valorização de algo que, tradicionalmente, o direito civil 
não se ocupou, que é a esfera do ser, não do ter, do existir, não do possuir, 
do extrapatrimonial, não do patrimonial. 

Por isso, a sistemática da tutela, ainda que compensatória, dos direitos 
de personalidade, deve seguir uma metodologia diferenciada das lesões ao 
patrimônio	(no	sentido	jurídico-econômico),	em	que	se	exige	a	prova	da	
existência	e	da	extensão	do	dano.	Inverte-se	a	metodologia	jurídica	no	que	
se refere à responsabilidade civil (constitucional): antes, a grande preocu-
pação eram os danos patrimoniais, única forma de dano então admitida. os 
estudos se voltavam para os tipos de danos patrimoniais (danos emergentes, 
lucros cessantes, dano em ricochete etc.), seus meios de prova e de aferição 
de sua extensão. todos sabem que, inicialmente, o dano extrapatrimonial 
não	era	admitido.	Hoje	vê-se	o	início	da	inversão	do	problema:	o	dano	
extrapatrimonial, por representar violação a uma categoria do ser, ganha 
importância sobre o dano patrimonial, inclusive no que se refere à sua prova: 
em	alguns	casos,	ele	é	presumido,	em	outros,	é	objetivamente	verificado,	
consistindo na violação em si do direito de personalidade. isso revela uma 
valorização da esfera patrimonial de direitos sobre a esfera patrimonial, 
valorização	explicitada	pela	mudança	da	metodologia	jurisprudencialmente	
utilizada para responder às lesões.

9. a tUteLa ProCeSSUaL No MiCroSSiSteMa Do Direito 
Da PerSoNaLiDaDe

a tutela processual prevista para os direitos de personalidade é ampla. 
o caput	do	art.	12	do	Código	Civil	estabelece	que	a	tutela	jurídica	dos	
direitos da personalidade deve ser feita para evitar a lesão, para impedir 
a	continuidade	da	violação	e	para	garantir	o	ressarcimento	dos	prejuízos	
advindos da lesão e a compensação pelo dano extrapatrimonial. 
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Além	das	três	formas	de	tutela	previstas,	o	final	do	texto	do	artigo	men-
ciona	“sem	prejuízo	de	outras	sanções	previstas	em	lei”,	abrindo	a	possibi-
lidade	de	outros	meios	jurídicos	de	proteção	dos	direitos	de	personalidade,	
permitindo	que	o	operador	do	direito,	principalmente	o	juiz,	encontre	formas	
alternativas e criativas de tutela. “não cabe indicação taxativa das medidas 
processuais admissíveis”, conforme salienta Josaphat marinho41.

a simples possibilidade de compensação pelo dano extrapatrimonial 
decorrente	da	violação	dos	direitos	de	personalidade	não	satisfaz	o	objetivo	
de proteção da pessoa, pois não serve como reparação do dano, mas apenas 
como compensação econômica pelo que não pode ser restaurado. 

embora a maior parte dos litígios que chegam ao Judiciário e das ques-
tões tratadas pela doutrina trate da lesão ao direito e da sanção na forma de 
indenização (compensação), esta não é a via mais adequada para a proteção 
dos direitos de personalidade, pois reproduz uma lógica patrimonialista de 
defesa de interesses passíveis de serem expressos economicamente e pas-
síveis de serem reparados ou substituídos por equivalentes, neutralizando 
o dano e a violação do direito, o que não é possível quando se trata, por 
exemplo, de uma ofensa à honra ou à privacidade.

além da tutela civil, não se pode esquecer da tutela penal, mais utilizada 
em casos de crimes contra a honra. do sistema constitucional, podem ser 
utilizados o habeas corpus, o habeas data e o mandado de segurança.

quanto à legitimidade para requerer a tutela aos direitos de personali-
dade	de	uma	pessoa	já	falecida,	o	art.	12	do	Código	Civil	faculta	ao	cônjuge	
sobrevivente ou a qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto 
grau. em se tratando do direito à imagem, o art. 20 reduz a legitimação 
para	o	cônjuge	e	os	parentes	em	linha	reta.	

10. CoNCLUSÃo
o microssistema do direito da Personalidade constitui-se de normas civis 

e constitucionais, além de ser composto, também, por normas de outros ramos 
do direito, como as normas penais, e outras encontradas em leis especiais.

o microssistema do direito da Personalidade tem formação recente, em 
meados	do	século	XX,	embora	desde	o	final	do	século	XVIII	alguns	direitos,	
como	vida	e	liberdade,	integrem	os	ordenamentos	jurídicos	modernos.	A	
principal característica do direito da Personalidade como microssistema é 
o reconhecimento de categorias existenciais, não patrimoniais, protegidas 
civil-constitucionalmente como instrumentais da dignidade da pessoa 
humana, e a concepção de proteção geral e unitária da pessoa.

41. op. cit., p. 260.
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Apesar	de	vários	autores	e	a	jurisprudência,	em	maioria,	tratarem	os	
aspectos da personalidade como direitos autônomos entre si, convém e é 
juridicamente	possível	pensar	o	Direito	da	Personalidade	como	categoria	
geral, voltada a proteção ampla dos aspectos da personalidade da pessoa 
humana, principalmente em situações em que se torna difícil distinguir o ob-
jeto	da	violação,	se	a	imagem,	a	honra,	a	privacidade	ou	o	nome	da	pessoa.	
o fundamento para este método é a cláusula geral da dignidade da pessoa 
humana, encontrada no art. 1º, iii da constituição Federal de 1988.

além disso, é necessário ressaltar que o direito da Personalidade, 
além do seu tradicional estudo como liberdade negativa, expressa, também, 
liberdade positiva da pessoa humana, podendo ser exercido desta forma 
positiva em inúmeras situações do dia-a-dia, através, inclusive, de negó-
cios	jurídicos	autorizativos	que	permitem	que	terceiros	também,	em	certos	
limites, tenham benefícios do uso de aspectos do direito da Personalidade 
de outrem, como nas autorizações para uso de imagem e nome.

o direito da Personalidade ainda suscita muitas problemáticas, como 
a questão da responsabilidade civil por sua violação, que pode repercutir 
tanto danos extrapatrimoniais como danos patrimoniais, devendo os pri-
meiros serem compensados economicamente, por falta, por ora, de melhor 
solução, e os segundos, reparados. a intersecção entre responsabilidade 
civil e o direito da Personalidade demanda pesquisa mais aprofundada, 
pois trata-se de dois campos em veloz transformação atualmente. Sugeri-
mos novas categorias que permitam ao campo da responsabilidade civil 
conhecer danos não patrimoniais e criar formas de enfrentá-los, como o 
dano	 extrapatrimonial	 reconhecido	objetivamente	 pela	 violação	de	 um	
direito	extrapatrimonial,	sem	provas	(no	sentido	tradicional)	de	prejuízo	
(que é ainda informado por uma concepção patrimonialista).

aliada à exigência de um novo pensamento sobre a responsabilidade 
civil por dano ao direito da Personalidade encontra-se a tutela processual 
preventiva deste direito, pouco utilizada, a nosso ver, no Brasil, e difícil de 
ser compreendida, por ser ligada à idéia de censura. critérios de ponderação 
entre o direito de Personalidade e outras liberdades, como a de imprensa 
e a de expressão do pensamento precisam ser mais amadurecidos para 
permitir que a sociedade democrática possa se utilizar de maneira ótima 
tanto um como outras.
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REsumo: O	presente	trabalho	tem	como	objetivo,	a	partir	das	novas	discus-
sões doutrinárias em artigos, revistas e legislação, estudar um novo papel 
a ser adotado pelos tribunais de contas. Sem olvidar das suas funções 
essenciais descritas na constituição, o novo modelo político brasileiro 
aderiu a um sistema democrático, privilegiando o principio republicano. 
Em	outras	palavras,	a	postura	deste	órgão	fiscalizador	das	Contas	Públicas	
ultrapassa a sua competência normativa, para tratar-se de um órgão essencial 
para a efetivação da transparência e participação popular no controle do 
erário. nesse panorama, então, serão analisadas outras discussões, como 
a sua autonomia em relação ao Poder legislativo ou ainda a confusão ter-
minológica do art. 31 da constituição, porém sempre visando demonstrar 
a nova postura a ser adotada pelas cortes de contas, como órgão essencial 
ao estado de direito.

PaLaVraS- ChaVe: triBunal de contaS; indePendência; 
PrincíPio rePuBlicano; FiScaliZação; controle eX-
terno; tumulto terminolóGico; tcm – criação Por lei 
eStadual; novo PaPel; orientação; acomPanhamento; 
Prevenção; PrincíPio da tranSParência. 

1. iNtroDUçÃo

o estado brasileiro, como a maioria dos estados no mundo, estabelece 
a divisão de poderes como a melhor maneira de organização do estado. 
em verdade, acredita-se que somente o poder pode limitar o poder. dessa 
forma, no Brasil, os Poderes legislativo, executivo e Judiciário desem-
penham, cada um, uma função preponderante, que chamaremos de função 
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típica de cada poder, e, de forma atípica, cada poder exerce uma fração 
da	função	confiada	ao	outro.	O	Poder	Executivo	desempenha	a	função	de	
administração do estado, ao Poder Judiciário cumpre a função de resolver 
litígios em casos concretos entre os particulares ou entre estes e o Poder 
Público	(função	jurisdicional),	cabendo,	por	fim,	ao	Poder	Legislativo	o	
dever	de	legislar	e	fiscalizar.

dessa forma, os Poderes da união, além de exercerem uma função 
determinada	e	específica,	gozam	de	 independência	entre	si,	porém,	por	
força	constitucional,	estão	sujeitos	a	um	“equilíbrio	de	forças	e	atuação”	
que se revela no exercício harmônico de suas funções. É o que se conhece 
no Brasil como sistema de freios e contrapesos. essa interpretação é a 
primeira que se tem de estabelecer quanto às atribuições, competências e 
funções de cada Poder em razão do Princípio republicado, pois a este está 
sujeita	a	República	Federativa	do	Brasil.

apesar de pouco citado nas questões diárias em nosso país, o Princípio 
republicano é a razão de ser de diversos dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais.	A	coisa	pública,	ou	seja,	não	privativamente	de	nin-
guém,	mas	de	todos,	é	o	fundamento	maior	da	necessidade	de	fiscalização	
e controle das verbas e bens públicos. e é dessa compreensão que decorre o 
dever de prestação de contas por aqueles que gerenciam, a qualquer título, 
os bens e valores públicos.

Embora	a	titularidade	da	fiscalização	contábil,	financeira,	orçamentária,	
operacional	e	patrimonial	dos	entes	 federados	seja	exercida	pelo	Poder	
Legislativo	respectivo,	mediante	controle	externo,	não	significa	que	o	povo	
tenha perdido a soberania nacional, por este titularizada. Pelo contrário, 
acredita-se	que	o	controle	externo	consiste	na	função	fiscalizadora	do	povo	
exercida através de seus representantes. essa regra vale em todo e qualquer 
caso e em todo e qualquer momento, reiterando-se que a “res publica” é 
indisponível, de todos e para todos.

dessa forma, qualquer sinal de atuação estatal em sentido contrário, 
ou	seja,	apropriação	particular	do	que	é	de	todos,	é	passível	de	responsa-
bilização pessoal, devendo o agente competente pela gerência desses bens 
comprovar	a	sua	sujeição	funcional	ao	disposto	em	lei.	É	o	que	se	infere	do	
artigo 37, caput da constituição quanto ao dever de obediência aos princí-
pios	da	moralidade,	legalidade,	impessoalidade,	publicidade	e	eficiência.	
É também o que se lê no artigo 74 sobre a imposição de manutenção de 
controle interno de cada Poder, com a previsão de responsabilidade solidá-
ria do responsável pelo controle interno que não atuou conforme previsto 
quando da ocorrência da ilegalidade ou irregularidade por ele conhecida.
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Feitas essas considerações, compreende-se com mais clareza que 
a	fiscalização,	no	que	 tange	às	verbas	e	bens	públicos,	é	princípio	fun-
damental da ordem constitucional brasileira, decorrência do Princípio 
republicano, do estado de direito e do constitucionalismo. Portanto, não 
se	pode	permitir	que	os	meios	pelos	quais	se	efetiva	a	fiscalização	caiam	
no vazio, tendo, para tanto, sido criação de sede constitucional o aparato 
técnico, político e administrativo de suporte e manutenção do sistema de 
controle externo. 

	Essa	fiscalização	de	natureza	contábil,	financeira,	orçamentária,	ope-
racional e patrimonial da união, estados, distrito Federal e municípios 
atuam segundo a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas. esses são os limites e atribuições do 
controle interno e externo.

Observa-se	que	a	fiscalização	está	firmada	não	somente	sobre	os	aspec-
tos legais, no sentido de atuar conforme autorização da lei, mas, também 
segundo a lógica da boa administração, estabelecendo a constituição que 
sejam	observadas	as	relações	de	custo/benefício	quando	da	previsão	de	
fiscalização	segundo	a	economicidade.

É, pois, desse turbilhão de funções, competências e compromissos 
estatais que surge o tribunal de contas como órgão técnico especializado 
para	conferir	eficácia	às	disposições	constitucionais	sobre	a	fiscalização	do	
erário de qualquer ente ou pessoa sob quaisquer circunstâncias referidas 
no parágrafo único do artigo 70 da cF/88. É esse órgão constitucional que 
auxilia técnica e administrativamente o Poder legislativo no exercício da 
titularidade do controle externo sem, contudo, ser a ele subordinado ou 
componente.

2. Do triBUNaL De CoNtaS

a constituição Federal de 1988 estabelece que o Poder legislativo 
é	exercido	pelo	Congresso	Nacional,	cabendo	ainda	a	este	a	fiscalização	
contábil,	financeira,	orçamentária,	operacional	e	patrimonial	da	União	e	das	
entidades da administração direta e indireta, mediante controle externo.

Posteriormente, mais exatamente no artigo 71 da carta magna, ob-
servamos a determinação constitucional de que o tribunal de contas da 
União	é	o	órgão	auxiliar	do	Congresso	Nacional	na	sua	função	fiscaliza-
dora. ocorre que, embora não diretamente prevista, a criação de tribunal 
de contas estadual é uma imposição indireta da constituição na medida 
em que prevê nos seus artigos 31 e 75 que as disposições relativas ao 
controle externo se aplicam, no que couber, à organização, composição e 
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fiscalização	dos	Tribunais	de	Contas	dos	Estados	e	Distrito	Federal,	bem	
como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios.

dessa forma, é obrigatória a instituição de tribunal de contas pelos 
estados-membros para auxiliar o controle externo da administração direta 
e indireta estadual, que é de competência da assembléia legislativa. as 
cortes de contas dos estados seguem o caminho do tcu em sua função 
e competências, ressalvadas, obviamente, as peculiaridades do âmbito de 
atuação de cada pessoa da federação. dessa forma, é inegável que a função 
fiscalizadora	titularizada	pelo	Poder	Legislativo	seja	no	âmbito	federal,	
estadual ou municipal, é exercida com o auxílio de um órgão técnico que, 
em regra, é o tribunal de contas respectivo.

cabe, por oportuno, esclarecer que as cortes de contas não são órgãos 
integrantes do respectivo Poder legislativo a que auxilia. a constituição 
brasileira preceitua que o Poder legislativo é exercido pelo congresso 
nacional, que se compõe da câmara dos deputados e do Senado Federal. 
esse entendimento é o mesmo para os demais entes federativos brasileiros, 
pois as disposições constitucionais sobre o tcu devem corresponder ao 
que dispõe as constituições e leis orgânicas dos estados-membros, do 
distrito Federal e dos municípios respectivamente.  

além de não ser órgão do Poder legislativo, o tribunal de contas não 
é órgão auxiliar deste Poder no sentido de subordinação e dependência 
hierárquica	ou	funcional,	embora	a	função	a	que	ambos	se	dediquem	seja	
a mesma, o controle externo. a partir das considerações feitas e da reali-
dade de que as próprias unidades administrativas do Poder legislativo são 
fiscalizadas	pelo	tribunal	de	Contas,	seria	uma	aberração	compreender	que	
o	Poder	administrativamente	fiscalizado	subordinasse	o	órgão	fiscalizante,	
entendendo-se o tribunal de contas como órgão integrante e subordinado 
ao Poder legislativo.

a independência funcional das cortes de contas é garantida consti-
tucionalmente	embora	a	função	a	que	se	dedique	seja	a	mesma	do	Poder	
legislativo, o controle externo, conforme entendimento compartilhado com 
o ministro do Supremo tribunal Federal, carlos ayres Britto:

realmente, nem toda função de controle externo, a cargo do tcu, é 
compulsoriamente partilhada com o congresso nacional. além disso, é 
preciso conceituar função e competência como coisas distintas, pois a 
função é uma só e as competências é que são múltiplas. a função é unica-
mente	a	de	controle	externo	e	tudo	o	mais	já	se	traduz	em	competências.	
(Britto, 2001).

isso pode ser claramente compreendido quando do elenco de compe-
tências constitucionais conferidas às cortes de contas e ao Poder legis-
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lativo, sendo atribuído às referidas cortes competências que independem 
de qualquer manifestação do legislativo, como se lê nos incisos iii, vi e 
iX do artigo 71 da lei maior. a relação que se traduz é de parceria essen-
cial e inafastável de um dado tribunal de contas no exercício da função 
controladora externa que é própria de cada Poder legislativo da respectiva 
pessoa estatal federada. valendo anotar que parte de sua competência é 
desempenhada como forma de auxílio ao Poder legislativo enquanto que 
a outra parte é exercida sem qualquer participação deste, o que lhe confere 
uma nota maior de independência. 

Grande se faz, portanto, a essencialidade da instituição do tribunal 
de contas no controle externo das contas públicas. Pois, embora o Poder 
Legislativo	tenha	a	titularidade	na	fiscalização	daquilo	que	fora	sua	criação,	
como o é com a lei orçamentária, é inegável a necessidade de um órgão 
técnico	especializado	para	conferir	eficácia	a	tal	pretensão.	Essa	conquis-
ta, contudo, no Brasil, somente teve ares de realidade na constituição 
republicana de 1891 quando a criação do tribunal de contas da união 
por meio de decreto em 1890, com inspiração de rui Barbosa, veio a ser 
institucionalizada.

o tribunal de contas é órgão especializado e não integrante de ne-
nhum dos três Poderes, buscando-se garantir assim a sua necessária im-
parcialidade para promover a vigilância da execução orçamentária. dessa 
forma,	justifica-se	a	disciplina	constitucional	das	Cortes	de	Contas	e	sua	
independência. ressaltando-se ainda que todas as atribuições dadas a este 
órgão	relevam	como	objetivo	fundamental	a	proteção	ao	Erário,	sendo	sua	
integridade o bem maior que cabe aos tribunais de contas tutelar. 

com isso, a atuação das casas de contas assume fundamental relevân-
cia. Participam o Poder legislativo e o tribunal de contas na árdua tarefa 
de	fiscalização	das	contas	públicas	do	executivo.	O	Tribunal	de	Contas	
atuando no aspecto técnico, auxiliando e formando um arcabouço quase 
que probatório da gestão dos recursos. o Poder legislativo, após toda a 
análise técnica das cortes de contas, tem condições de melhor formar seu 
convencimento	sobre	os	fatos	e	exercer	o	juízo	político	sobre	essas	contas.	
Define-se,	então,	o	âmbito	de	competências	constitucionais	de	cada	órgão	
sem que a competência de um afaste ou exclua a do outro, pois, na verdade, 
as competências se completam. 

embora as cortes de contas se apresentem como um órgão técnico 
e que emita parecer prévio à atuação do legislativo quanto às contas do 
executivo,	verifica-se	um	acentuado	teor	político	no	controle	externo	das	
contas públicas. essa soberania do controle político sobre o técnico se re-
vela tanto na desvinculação do parecer emitido pelas cortes de contas ao 
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julgamento	feito	pelo	legislativo	respectivo	quanto	na	própria	composição	
dos mais altos cargos dos tribunais de contas, que é política, no que se 
refere aos conselheiros ou ministros.

No	que	tange	à	natureza	dos	julgamentos	realizados	pelos	Tribunais	
de contas, observa-se que esses obedecem, ou melhor, devem obedecer 
puramente	a	parâmetros	de	ordem	técnico-jurídica,	isto	é,	a	verificação	da	
adequação ou não das normas constitucionais e legais aos atos praticados 
pelos gestores dos recursos públicos. e, com isto, a constituição conferiu 
ao tribunal de contas as mesmas atribuições que o artigo 96 outorga aos 
tribunais	judiciários,	ressaltando	ainda	que	essa	prerrogativa	é	dependente	
das peculiaridades de cada um deles. 

tal prerrogativa constitucional em nada faz induzir que os tribunais de 
Contas	exerçam	a	função	jurisdicional	do	Estado	juntamente	com	o	Poder	
Judiciário. a sua função é unicamente a de controle externo e, para tal, 
detém	competência	judicante,	além	de	tantas	outras,	como	a	competência	
opinativa, consultiva e informativa, sancionadora, corretiva etc. dessa 
forma,	 inevitável	é	que	algumas	características	da	 jurisdição	permeiem	
os	julgamentos	a	cargo	das	Cortes	de	Contas.	Isso	se	refere	ao	modo	pelo	
qual as cortes de contas exercem sua função (controle externo) e não a 
finalidade	de	sua	existência.	A	bem	da	verdade,	julgar	é	uma	providência	
constitucional	em	razão	da	finalidade	proposta,	que	é	de	fiscalização.	Com	
isso,	a	competência	judicante	traduz-se	na	relação	entre	meios	e	fins.

A	prerrogativa	de	julgar	as	contas	públicas	revela-se	como	nas	Casas	de	
Contas	quando	da	imutabilidade	de	suas	decisões	e	quando	da	verificação	
única e exclusivamente da adequação da atuação do gestor público ao que 
dispõe	a	 lei,	 sobretudo	quanto	 aos	 aspectos	financeiros,	 orçamentários,	
patrimoniais, contábeis e operacionais do Poder Público. com isso, o 
julgamento	por	ela	exercido	tem	sua	natureza	definida	como	julgamento	
de contas e nada além disso. 

como bem explica o ministro carlos ayres Britto, quanto à atuação 
desse órgão constitucional: 

Sua atuação é conseqüência de uma precedente atuação (a administrativa), 
e não um proceder originário. e seu operar institucional não é propriamente 
um tirar competências da lei para agir, mas ver se quem tirou competências 
da lei para agir estava autorizado a fazê-lo e em quê medida. (Britto, 
2001).

Embora	se	diga	que	a	função	jurisdicional	desse	órgão	constitucional	
se limite às contas, o tema merece certo rigor técnico. diz-se isso por dois 
motivos.	Primeiro,	como	já	visto,	a	função	de	fiscalização	das	contas	públi-
cas pelo tribunal de contas vai além do mero auxílio do Poder legislativo, 
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porém	a	sua	função	aqui	é	“judicante-opinativa”	já	que	quem	efetivamente	
julga	as	contas	da	gestão	executiva	é	o	respectivo	Poder	Legislativo.	E,	
segundo, porque, quanto à gestão dos Poderes legislativo e Judiciário, 
as	Casas	de	Contas	exercem	com	plenitude	o	juízo	sobre	as	contas	que	
fiscalizam,	é	o	que	se	lê	no	inciso	II	do	artigo	71	da	Carta	Magna.	Com	
isso, as contas de todo e qualquer responsável por bens e valores públicos 
são	julgadas,	exceto	quando	o	é	pelo	legislativo,	pelo	Tribunal	de	Contas,	
podendo, inclusive, as decisões a esse respeito gerarem a inelegibilidade do 
gestor fraudulento, como tem entendido o tribunal Superior eleitoral.  

com isso, confere-se tratamento constitucional harmônico e idêntico 
aos demais Poderes da união, estados, distrito Federal e municípios, em-
bora o controle exercido pelo legislativo em relação às contas do executivo 
seja	político	e	o	controle	exercido	pelo	Tribunal	de	Contas	seja	um	controle	
de legitimidade de natureza técnico-administrativa.

3. aUtoNoMia FiNaNCeira MUNiCiPaL e eStaDUaL

Diante	tudo	o	que	já	foi	exposto,	entendemos	ser	necessário	fazermos	
agora	uma	breve	explanação	a	cerca	da	autonomia	financeira	dos	Estados	e	
Municípios,	para	que,	assim,	possamos	verificar	como	se	origina	a	atuação	
dos tribunais de contas.

A	princípio,	 entende-se	que	autonomia	 significa	a	capacidade	ou	o	
poder de gerir seus próprios interesses, sendo que no caso das entidades 
político-administrativas, é a constituição que irá determinar a distribuição 
de	suas	competências	(SILVA,	2006,	p.	640).	Com	isso,	verifica-se	que	
o estudo se remete, desde logo, a análise dos comandos constitucionais, 
uma vez que a carta magna de 88, no seu art. 1º e 18, estatui os estados e 
municípios como entes componentes da estrutura federativa, sendo todos 
autônomos. 

desta autonomia, assenta-se quatro capacidades: de auto-governo, 
auto-organização, normativa e auto-administrativa. de modo geral, a ca-
pacidade de auto-governo é representada pela eletividade dos representante 
do Poder executivo. a capacidade de auto-organização, ao seu turno, é a 
possibilidade do ente elaborar a sua constituição ou lei orgânica própria. 
Já a capacidade normativa, constitui a capacidade de auto-legislação, 
mediante a elaboração de leis sobre matérias reservadas a competência do 
ente estadual ou municipal, respectivamente. 

a capacidade de auto-administração, por sua vez, é muito mais inte-
ressante ao presente estudo, pois esta, caracteriza-se pela própria adminis-
tração	manter	e	prestar	seus	serviços.	Nessa	trilha,	identifica-se	que	desta	
capacidade	decorre	a	característica	da	autonomia	financeira,	podendo	o	
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ente decretar e arrecadar seus tributos, bem como realizar a sua aplicação 
como melhor lhe aprouver.

Verifica-se,	portanto,	que	a	autonomia	financeira	é	essencial	a	ambos	
os entes, pois ela permite ao município e ao estado usufruir as demais 
autonomias.	Afinal,	sem	a	possibilidade	de	arrecadar	e	despender	recursos	
financeiros,	investindo,	contratando	serviços	ou	pagando	a	folha	funcional,	
os entes tornam-se inoperantes, sendo inútil ter governo e administração 
própria, editar leis ou organizar serviços que não poderão efetivamente 
prestar,	 pois	 não	dispõem	de	 lastro	financeiro	 para	 custeá-los	 (BAKA-
larcZYK, 2009).

nesse sentido, se torna claro, que embora os estados e municípios 
busquem sempre novas formas de arrecadação, a maior parte de seus 
recursos são oriundos dos Fundos de Participação dos municípios ou dos 
estados, assim como das transferências voluntárias da união aos estados 
e\ou municípios ou ainda dos estados aos municípios.

É nesse tocante, então, que se revela uma das competências dos tribu-
nais de contas, evidenciando, então, que embora os estados e os municípios 
tenham	autonomia	financeira,	os	mesmos	estão	sujeitos	a	fiscalização,	tanto	
interna como externa de todos os recursos movimentados. 

esse controle, entretanto, não será feito por um órgão do próprio 
ente, mas por um órgão autônomo e independente, o tribunal de contas. 
Observa-se,	com	isso,	que	essa	autonomia	financeira	não	se	emerge	como	
um principio absoluto no sistema das entidades federativas, pois todos os 
recursos, sobretudo aqueles oriundos do Fundo de Participação, possuem 
limitações próprias, permitindo a atuação da corte de contas como órgão 
técnico para analisar o correto destino do erário. 

de outra sorte, vale a pena destacar que o controle da execução or-
çamentária vem se alargando extraordinariamente nos últimos anos. a 
constituição Federal de 88, nesse sentido, prevê no art. 70, parágrafo úni-
co,	que	qualquer	pessoa	física	ou	jurídica,	publica	ou	privada,	que	utilize,	
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos 
tem a obrigação de prestar contas. 

assim, não somente as entidades da administração direta estão sob 
permanente controle, mas alargam-se às pessoas da administração indireta, 
como autarquias, empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
De	mais,	a	fiscalização	financeira	se	estende	às	fundações	instituídas	ou	
mantidas pelo poder público, conforme nos deixa claro o art. 71, ii e iii 
da	Constituição.	Subordinam-se,	também,	ao	controle	financeiro,	as	enti-
dades de direito privado que manipulem bens ou fundos do Governo ou 
que	recebam	contribuições	parafiscais.
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nesse mesmo sentido, a obrigação de prestar contas se estende igual-
mente às pessoas físicas, evidenciando que não somente os órgãos da 
administração	direta	ou	indireta	se	sujeitam	ao	controle,	mas	também	os	
tesoureiros, cobradores e os servidores que manipulem dinheiro público 
(torreS, 2007). 

entretanto, é noutro quadrante que a constituição mais avança, ou 
seja,	é	a	permissão	para	que	qualquer	cidadão,	partido	político,	associação	
ou	sindicato	seja	considerado	legítimo	para	denunciar	irregularidades	ou	
ilegalidades perante o tribunal de contas.

em face disto, torna-se claro que os municípios e os estados são entes 
federativos	com	ampla	autonomia	financeira.	No	entanto,	a	máxima	da	au-
tonomia e independência não pode reinar absolutamente, devendo, através 
dos comandos constitucionais, os estados e municípios estarem submetido 
a	um	controle	de	suas	contas,	podendo,	qualquer	pessoa,	física	ou	jurídica,	
ser responsabilizada pela indevida utilização dos recursos públicos. 

4. aNáLiSe Do artiGo 31 e SeUS ParáGraFoS

Feito as considerações acima, entende-se que a constituição Federal, 
como forma de manifestar o seu apreço pelos princípios da administração 
Pública, construiu um corpo normativo autorizador da criação dos tribu-
nais	de	Contas.	Como	já	explanado,	decorre	a	necessidade	de	sua	criação,	
pelo fato de ser o Brasil uma república Federativa (art. 1º, cF), sendo 
decorrência lógica e necessária de um estado de direito, a existência de 
um órgão controlador das contas do próprio estado.

Diante	disto,	 os	Tribunais	de	Contas,	 sem	prejuízo	do	 controle	 ju-
risdicional, surgem com o papel de serem órgãos auxiliares, porém não 
subordinados, ao Poder legislativo, no que tange ao controle externo das 
contas públicas. 

com efeito, a carta magna brasileira prevê, a partir do art. 70, as nor-
mas gerais a serem aplicadas a criação do tribunal de contas da união. em 
sendo assim, é o art. 71 que elenca a competência da corte de contas para 
o exercício do controle externo e em auxílio ao congresso nacional. 

dentre outras atribuições, em especial, cabe ao tribunal de contas, 
apreciar	as	contas	do	Presidente	da	República;	julgar	as	contas	dos	admi-
nistradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. 
Ressalte-se,	neste	caso,	que	o	julgamento	não	é	do	responsável	ou	uma	
responsabilização penal, mas da regularidade contábil das contas públicas, 
sendo que as decisões de que resulte imputação de débito ou multa terão 
eficácia	de	título	executivo.	
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De	mais,	compete	apreciar,	para	fins	de	registro,	a	legalidade	dos	atos	
de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias; realizar inspeções 
e	auditorias	e	fiscalizar	as	contas	nacionais	das	empresas	multinacionais;	
fiscalizar	a	aplicação	de	quaisquer	recursos	repassados	pela	União,	mediante	
convênio,	acordo	ou	ajuste,	a	Estado,	ao	Distrito	Federal	ou	a	Município;	
aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei e sustar, se não aten-
dido, a execução do ato impugnado.

nesse sentido, o art. 75 da constituição, prevê que para a criação das 
cortes de contas estaduais e municipais devem ser obedecidos os disposi-
tivos constitucionais referentes ao modelo federal. Sendo assim, sem medo 
de errar, é claro que a carta magna autorizou a criação dos tribunais de 
contas do estado e dos municípios. 

no entanto, é a própria constituição que traz um tumulto terminológico 
gerador de algumas discussões. isto se deve ao art. 31 e seus parágrafos, 
pois	ora	se	diz	que	a	fiscalização	dos	Municípios,	no	que	tange	ao	controle	
externo, será exercida pelo Poder legislativo municipal, mediante auxílio 
dos tribunais de contas dos estados e dos municípios (§ 1º, art. 31), ora 
se veda a criação de tribunais, conselhos ou órgão de contas municipais 
(§ 4º, art.31).

em outras palavras, a constituição prevê em um momento, no § 1º 
do	art.	31,	que	a	fiscalização	dos	Municípios	será	feita	com	auxílio	dos	
tribunais de contas dos municípios. Já em outra oportunidade, precisa-
mente no § 4º do art.31, veda a criação das cortes municipais de contas. 
Nesse	panorama,	já	houve	doutrinadores	sustentando	existir	um	conflito	
de	normas,	entretanto,	inexiste	tal	conflito.

esta questão que se paira, tem o seu fundamento, pois de fato alguns 
municípios, antes das restrições do § 3º da constituição anterior, terem 
instituído seus próprios tribunais de contas. Foi nos municípios de São 
Paulo e rio de Janeiro que se criou, anteriormente a constituição vigente, 
os tribunais de contas do município da capital. assim, unicamente, no 
estado de São Paulo, o município de São Paulo é submetido a corte de 
Contas	da	Capital,	 sendo	que	os	 demais	 sujeitam-se	 e	 são	obrigados	 à	
prestação de contas ao tribunal do estado (Balleiro, 2002).

nada obsta, entretanto, que os estados criem cortes de contas munici-
pais	somente	para	a	fiscalização	dos	Municípios,	como	é	o	caso	dos	Estados	
da Bahia, ceará, Goiás e Pará. no entanto, o § 4º impede, em verdade, 
que os próprios municípios criem o seu próprio tribunal de contas como 
ocorre em São Paulo e no rio de Janeiro, os quais podem mantê-los, pois 
a época de sua criação vigia dispositivos da constituição anterior.
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nesse tocante, então, vale reprisar as considerações do tópico anterior. 
isto porque, embora a constituição outorgue aos municípios o caráter de 
autônomo (art.18), com todas as suas derivações, sobretudo a capacidade 
de auto-governo e auto-legislação, ao mesmo é vedado criar o seu próprio 
Tribunal	de	fiscalização	orçamentária.	Deve-se,	contudo,	estar	submetido	
a um tribunal de contas dos municípios ou\e dos estados criado por lei 
estadual. vale-se dizer, então, que a própria constituição ao entregar aos 
municípios o princípio da autonomia dos entes federativos, concede-o 
de maneira mitigada, impedindo, com isso, que o próprio ente municipal 
fiscalize	as	suas	próprias	contas,	no	que	se	refere	ao	controle	externo.	

em suma, conclui-se que os municípios estão subordinados ao controle 
externo da câmara municipal, com auxílio dos tribunais de contas do 
estados ou\e dos municípios. este último, ao seu turno, deve ser criado 
pelo próprio estado Federado, tendo em vista que a constituição de 88 
vedou que os próprios municípios criassem suas cortes de contas. Para 
tanto, no momento de sua criação deve o estado delimitar criteriosamente 
as	competências	de	cada	Corte,	evitando-se,	assim,	posteriores	conflitos.	

5. o NoVo PaPeL DoS triBUNaiS De CoNtaS
Feita todas as considerações acima, convém entendermos, de fato, 

qual seria o novo papel dos tribunais de contas. a constituição Federal, 
no entanto, elenca no art. 71 as competências das cortes de contas da 
união, sendo certo que o modelo federal aplica-se, no que couber, ao 
modelo estadual. 

Assim,	ao	analisarmos	o	art.	71	fica	bem	evidente	que	as	atribuições	
dos	Tribunais	de	Contas	permeia,	de	modo	geral,	somente	a	idéia	de	fis-
calização (incisos i, iii, v, vi e vii), controle externo (incisos iv e Xi), 
julgamento	de	contas	(inciso	II),	bem	como	a	aplicação	de	sanções	em	caso	
de ilegalidade ou irregularidade (inciso viii). 

a carta magna, nesse sentido, vai um pouco além, quando permite 
as cortes de contas assinar prazo para que o órgão ou entidade adote pro-
vidências necessárias ao cumprimento da lei (inciso iX), sendo sustado, 
quando não atendido, a execução do ato impugnado (inciso X). 

Expandindo	os	horizontes	da	legislação	de	maneira	mais	especifica,	ao	
analisarmos a lei orgânica do tribunal de contas do estado da Bahia (lei 
complementar nº 05/91, com alterações da lei complementar nº 12/97), 
além das competências elencadas no art. 71 da constituição Federal, cabe a 
aquela corte a representação ao ministério Público pela prisão temporária 
ou	preventiva	do	responsável	ou	ainda	pelo	seqüestro	de	bens	suficientes	
para a garantia da Fazenda estadual. São atribuições, de modo geral, de 
controle, repressão e punição.
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Em	verdade,	não	se	deseja,	por	esta	via,	criticar	as	competências	atri-
buídas ou mesmo criar uma situação de impunidade. muito pelo contrario, 
devemos	é	reafirmar	a	nova	ordem	democrática	vivida	pelo	país,	pleite-
ando, em todas as instâncias, o controle dos órgãos públicos. no entanto, 
o	que	se	deseja	criar	é	um	novo	papel	social	para	os	Tribunais	de	Contas,	
no sentido de maior aproximação dos municípios, construindo uma nova 
relação institucional. 

Isto	se	fundamenta,	pois,	na	prática,	se	verifica	uma	enorme	enxurrada	
de	contas	públicas,	sobretudo	municipais,	sendo	julgadas	e	rejeitadas.	Só	
para se ter uma idéia, conforme dados do próprio tribunal de contas do 
Estado	da	Bahia,	foram	julgadas,	em	2005,	contas	de	416	prefeituras,	tendo	
sido	rejeitadas	97	delas,	representando	um	índice	de	23,3%	de	rejeições1. 
índice alto para um país que se redemocratizou há mais de 20 anos.

entretanto, não se pode, diante destas informações, maquinar a idéia 
de	estarmos	em	um	estado	de	corrupção,	pois	o	que	se	verifica,	na	prática,	
é um total desconhecimento dos gestores municipais das leis referentes 
aos gastos públicos. 

É nesse passo, então, que não se pode cingir o tribunal de contas sob 
uma	ótica	de	cunha	meramente	fiscalizador,	controlador	e	sancionador,	
ainda	que	estas	sejam	as	funções	primordiais	na	sua	ação,	enquanto	órgão	
de auxílio do controle externo municipal. 

Cabe,	nessa	nova	sistemática,	o	papel	de	ajudar,	prevenir,	qualificar	e	
orientar os gestores no trato com o erário. deste modo, a orientação previa 
e o acompanhamento são os papeis de grande relevância, sob esta ótica, 
pois	o	objetivo	é	formar	um	conjunto	harmônico	e	equilibrado	no	controle	
das despesas públicos, principalmente dos municípios.

Á vista disso, dialogar com a sociedade, promover a integração dos 
sistemas de comunicação dos tribunais de contas e prover a sociedade 
com informações independentemente de processos são medidas essenciais 
para o fortalecimento da democracia. 

Nesse	tocante,	torna-se	claro	que	também	cabe	as	Cortes	de	fiscalização	
orçamentária fazer com que os órgãos e entidades municipais conheçam e 
observem as normas que versam sobre as permissões e vedações legais que 
disciplinam suas atuações. com isso, consegue-se a orientação e  auxílio, 

1. tribunal de contas dos municípios: assessoria de comunicação Social: tcm conclui 
julgamento	de	contas	do	exercício	de	2005.	Disponível	em	<http://www.tcm.ba.gov.br/
contas.doc>. acesso em 18 de abril de 2009.
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de maneira a fazê-los (os gestores) trilhar o caminho da legalidade e da 
regularidade. 

o tribunal de contas, portanto, não pode assumir o exclusivo papel de 
árbitro que lhe foi deferido pela lei máxima, pois seu intento deve também 
se conformar em fazer com que as administrações, sobretudo municipais, 
exerçam suas atividades de forma racional, ordenada, honesta, equilibrada e 
regular. desta forma, estariam sob a égide dos mais proclamados princípios 
constitucionais, o da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade 
e razoabilidade.

Para se ter um exemplo, o tribunal de contas dos municípios do estado 
da Bahia, tem-se conscientizado, nos últimos anos, da necessidade de se 
orientar e acompanhar os municípios no trato com os recursos públicos a 
eles	destinados.	Desta	atitude,	revelou-se	grande	eficiência,	tendo	em	vista	
que	no	ano	de	2004,	vinte	e	cinco	por	cento	das	contas	foram	rejeitadas,	
índice	classificado	como	“alarmante”.	Já	para	o	ano	de	2008,	a	nova	política	
adotada revelou com grande sucesso, pois o tribunal estima que treze a 
quatorze	por	cento	das	contas	serão	rejeitadas,	o	que,	de	fato,	demonstra	
uma	significativa	melhora	no	trato	ao	dinheiro	público2.

de outra sorte, emerge-se, nesse panorama, que há ainda muitos 
gestores em descumprimento deliberado das normas orçamentárias. Para 
tanto,	o	nosso	objetivo	é	fazer	valer	as	regras	constitucionais,	sobretudo	no	
que tange a transparência dos gastos públicos. É nesse sentido, portanto, 
que se deve efetivar a permissão da lei maior de acesso da sociedade às 
contas públicas. isto se fundamenta, pois é o direito de acesso à informa-
ção em poder do estado, o dever de prestação de contas do poder público, 
que permitirá o fortalecimento da democracia e interferência nas políticas 
voltadas aos direitos fundamentais da pessoa humana.

a constituição Federal, nessa trilha, prevê no art. 31, § 3º, que as contas 
dos	municípios	ficarão	durante	sessenta	dias,	anualmente,	à	disposição	de	
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, podendo ser questionado 
a sua legitimidade nos termos da lei. 

do mesmo modo, a constituição estadual da Bahia (art. 63) e a lei 
de responsabilidade Fiscal garantem ao cidadão e às entidades da Socie-
dade civil o direito de participar do processo de decisão da administração 
Pública, assim como o de exercer o controle social dos atos do Poder 

2.	 Portal	dos	Diários	Oficiais	Eletrônicos.	 Interesse	por	orientações	para	o	último	ano	
de	gestão	em	municípios.	Disponível	em	<http://www.diariooficialdosmunicipios.org/
noticia,cfm?noticia_id=2310>. acesso em 18 de abril de 2009.
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Público. isto se deve ao fato de que as contas apresentadas pelo Poder 
Executivo	deverão	ficar	à	disposição,	durante	todo	o	exercício,	para	que	
qualquer cidadão possa consultá-la e apreciá-la, podendo questionar a sua 
legitimidade perante o Poder legislativo, ao tribunal de contas ou ao 
ministério Público. 

Diante	disso,	verifica-se	que	as	Cortes	de	Contas,	além	das	funções	
constitucionais e da implementação de seu novo papel de auxílio, orientação 
e	acompanhamento,	precisa,	ainda,	perfilhar	o	caminho	da	transparência.	
nessa esteira, deve-se ampliar ou permitir com maior facilidade o acesso 
da sociedade as contas públicas, de maneira a realizar, com maior trans-
parência,	as	regras	de	fiscalização,	sanção,	orientação	e	acompanhamento,	
além de conferir maior legitimidade aos gastos realizados pelos nossos 
gestores. 

 no entanto, o que se defende, nesse aspecto, é a efetivação do princípio 
da	transparência,	pois	não	se	pode	é	ficar	com	uma	mera	existência	formal	
do	direito	de	fiscalização	popular	das	contas	públicas.	O	que	se	constata,	
pois,	em	diversos	Municípios	é	a	flagrante	violação	deste	direito	constitu-
cional, indo desde o obstáculo total ao direito, impedindo os cidadãos de 
terem acesso às contas, até a restrição deste direito por formas transversas, 
como a apresentação de balancetes ao invés das contas propriamente ditas. 
além disso, não é difícil encontrar locais com limitação irrazoável de 
horários	para	a	fiscalização,	desorganização	das	contas,	falta	de	clareza,	
utilização de termos extremamente técnicos e até disponibilização das 
contas	em	locais	insalubres	ou	perigosos,	como	forma	de	dificultar	ou	até	
mesmo	obstar	a	fiscalização	popular.	

É nesse contexto, portanto, que o tribunal de contas deve se apresentar, 
como	instituição	de	significativa	importância	para	a	garantia	do	direito	de	
fiscalização	popular.	Isto	porque	é	também	papel,	função	e	utilidade	deste	
tribunal a averiguação e responsabilização das irregularidades na devida 
prestação de contas dos poderes executivos e legislativos. 

À vista de tudo o que foi exposto, os tribunais de contas assumiram 
uma missão diferenciada na nova ordem constitucional. nesse tocante, não 
há mais o que se discutir sobre a sua independência e autonomia, sobretudo 
a sua não subordinação a qualquer dos poderes. nessa esteira, revela-se que 
as	Cortes	de	Contas	não	mais	podem	se	identificar	como	um	órgão	mera-
mente	auxiliador,	fiscalizador	e	sancionador,	no	que	se	refere	ao	controle	
externo. as suas atribuições, portanto, alargaram-se para um novo papel de 
orientação,	acompanhamento,	prevenção	e	qualificação	dos	gestores,	além	
de	servir	de	órgão	efetivador	da	fiscalização	popular,	consubstanciada	no	
principio da transparência das contas públicas.
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CaPítulo II
famílIas CoNtEmPoRâNEas: 
o RECoNhECImENto lEgal  

E a lEgItImação soCIal da uNIão  
EstávEl homoafEtIva, Como ENtIdadE 
famIlIaR, E a PossIbIlIdadE dE adoção 

NEssE CoNtEXto.

Carolina Grant*

Sumário: 1. introdução – 2. a evolução histórica da concepção de família – 3. a “reper-
sonalização” das relações civis e o primado do afeto – 4. a possibilidade da união estável 
homoafetiva	–	5.	A	prerrogativa	da	adoção	–	6.	Conclusão	–	7.	Referências	Bibliográficas

REsumo: O	presente	trabalho	tem	por	objetivo	propor	o	reconhecimento	das	
uniões	(estáveis)	homoafetivas	no	âmbito	jurídico-sociológico,	legitimando,	
inclusive, a prerrogativa da adoção nesse contexto. o fará mediante a aná-
lise	crítica	da	atual	conjuntura	jurídico-familiar	no	Brasil,	em	face	de	uma	
realidade plural, complexa e dinâmica e sob a ótica da constitucionalização 
do	Direito,	da	repersonalização	das	relações	jurídicas	e	do	primado	do	afeto,	
em detrimento da ótica patrimonial antes predominante.

PaLaVraS-ChaVe: direito de Família; união (estável) homoafetiva; 
adoção.

1. iNtroDUçÃo:

diante da preocupação relativamente recente de se aproximar a prática 
jurídica	e	o	próprio	conceito	de	Direito da contextualização social, surge a 
necessidade de se revisitar certos conceitos primordiais, que costumavam 
ter uma fundamentação estritamente legalista. 

∗. Graduanda da Faculdade de direito da uFBa (6° Semestre); Presidente do cePeJ – 
centro de estudos e Pesquisas Jurídicas da Faculdade de direito da uFBa; Pesquisa-
dora orientada do PiBic-uFBa 2008. 
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As	relações	sociais,	hoje,	cada	vez	mais	complexas	e	dinâmicas,	não	
mais comportam concepções estagnadas, perpetuadas pela mera aplicação 
mecanicista	e	acrítica	do	direito	positivado,	e	que	já	não	correspondem	
à realidade atual. É preciso que se opere uma transição paradigmática, 
uma	flexibilização	da	ciência	jurídica,	para	que	esta	se	adapte	às	novas	
necessidades e demandas sociais, através, por exemplo, de uma abordagem 
principiológica que privilegie o ser humano e a sua “essência” 1, em detri-
mento	do	que	ele	representaria,	em	termos	formais,	na	realidade	jurídica	
(enquanto	mero	detentor	de	direitos	ou	de	patrimônio).	Enfim,	num	contexto	
fértil	para	reflexões,	em	que	muito	se	repensa	a	sociedade	como	um	todo,	o	
direito não pode se abster de participar desse processo. daí a necessidade 
de uma Ciência Social Aplicada do Direito e da revisão de alguns de seus 
conceitos fundamentais, em particular o tradicional conceito de família.

com efeito, muito se tem discutido a respeito da necessidade de cons-
titucionalização do Direito Civil e da sua repersonalização,	a	fim	de	que	o	
foco	das	relações	civis	seja	a	pessoa	humana,	e	não	o	patrimônio.	O	conceito	
tradicional	de	família	(união	entre	homem	e	mulher	com	fins	econômicos	
e procracionais), compreendido enquanto inserido na realidade em que 
surgiu, não mais abarca as problemáticas contemporâneas que envolvem 
o direito de Família, uma vez que a pluralidade de relações familiares, 
hoje,	engloba	famílias	monoparentais,	matriarcais,	uniões	estáveis	(extra-
conjugais),	famílias	substitutivas,	dentre	outros	conceitos	que	fogem	ao	
modelo	previsto,	mas	contêm	a	marca	da	afetividade	e	da	subjetividade,	
intrínsecas às relações entre seres humanos, e que merecem, portanto, a 
tutela	jurídica.

inseridos nessa realidade familiar plurívoca, multifacetária e dinâmi-
ca, apenas apreendida pelo pensamento complexo e transdisciplinar de 
e. morin (morin, 2008), estão os “núcleos familiares” formados por 
uniões homoafetivas (em que se discute a possibilidade da adoção), ainda 
não	reconhecidos	no	âmbito	jurídico-normativo	(e,	inclusive,	abordado	de	
forma	bastante	incipiente	e	pioneira	no	âmbito	jurisprudencial	–	embora	
nesta seara ainda se obtenha um ou outro avanço), nem aceitos de forma 
pacífica	e	democrática	pela	sociedade	em	geral	2. 

1. o termo “essência”, neste trabalho, deve ser compreendido como as características bá-
sicas que conferem dignidade ao homem (ser humano) e o contemplam em toda a sua 
complexidade, e não como concepção essencialista do fenômeno humano; pressuposto 
indispensável para que se pense as relações familiares sob a ótica do afeto, pessoal 
(pessoa humana), e não sob a lógica patrimonialista. 

2. como exemplo expressivo desse questionamento da universalidade do modelo moder-
no	de	família,	no	final	do	século	XX	[,]	observa-se o início da ruptura com o formalis-
mo heterocêntrico que restringia ao casal formado por indivíduos de sexos diferentes a 
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2. a eVoLUçÃo hiStóriCa Da CoNCePçÃo De FaMíLia:

no âmbito da discussão acerca da “evolução” e das mutações que sofreu 
o conceito de família, numa perspectiva histórico-social, os autores maria 
Berenice dias, Paulo luiz netto lôbo e luiz mello convergem quanto à 
relevância da entidade familiar como o “núcleo natural e fundamental da 
sociedade”	(Paulo	Lôbo).	Para	Maria	Berenice	Dias,	“[...]	a	família	é	a	uni-
dade política básica da organização social, a base sobre a qual se organiza a 
sociedade, daí ser chamada de sua celula mater” (Bruno apud in diaS, 
2006,	p.	61).	Nesse	mesmo	sentido,	Luiz	Mello	afirma	que	“a	família	é	a	
instância fundamental da mediação entre indivíduo e sociedade”, tendo, 
portanto, um papel de “agente socializador”. 

nesse contexto, analisar a evolução histórica da sociedade é o mesmo 
que analisar as transformações da família ao longo da história. 

quando surgiu, na antigüidade clássica, o termo família (do latim 
famulus) servia para designar de forma expressa um novo instituto social, 
cuja	finalidade	seria	a	procriação,	fundamentada	sob	a	ótica	econômica,	
que privilegia a discussão patrimonial-sucessória em detrimento de outros 
interesses pessoais. tal vocábulo era também utilizado em relação às coisas, 
para	especificar	o	conjunto	do	patrimônio,	ou	à	totalidade	dos	escravos	
pertencentes a um senhor. 

não obstante, foi na idade Moderna, com o fortalecimento da ideo-
logia	liberal	burguesa	e	as	primeiras	tentativas	de	codificação,	em	especial	
com o código civil francês de 1804, que se consolidou o modelo “ideal” 
3 de família, baseado na concepção de “amor romântico” 4	e	na	finalidade	
procriativa-patrimonial	(ou	seja,	na	finalidade	política,	econômica	e	reli-

legitimidade para instituir relações amorosas, matrimoniais e familiares. Sem dúvida, 
esse processo ainda se encontra imerso em acaloradas lutas acerca da possibilidade 
de aceitação social do amor, do casamento, da família na esfera da homossexualidade, 
embora gays e lésbicas já tenham aportado na arena política, nos cinco continentes do 
planeta, reivindicando o reconhecimento social e jurídico de suas parcerias afetivo-
sexuais estáveis. (mello, 2005, p. 40 – grifo nosso). 

3.	 [...]	um	modelo	ideal	–	formado	por	um	homem	provedor	e	uma	mulher	afetuosa	que	
se amam, que são casados civil e religiosamente, em primeiras e indissolúveis núpcias, 
que	são	fiéis	afetivo-sexualmente,	que	têm	pelo	menos	dois	filhos,	de	preferência	um	
casal, e que coabitam. tal modelo tende a atuar como referência de família feliz e de 
utopia de ordenação de vida doméstica para todos e como parâmetro a partir do qual as 
outras	formas	de	vivência	familiar	são	definidas	como	desviantes,	incompletas,	desor-
ganizadas, desordenadas ou mesmo ilegítimas. (mello, 2005, p. 34-35). 

4.	 [...]	amor	romântico,	o	qual	está	simbolicamente	expresso	no	mito	da	complementarida-
de irrestrita e indissolúvel entre um único homem e uma única mulher que se casam (Gi-
ddenS,	1993).	Reconhecendo-se	como	‘almas	gêmeas’	[...].	(MELLO,	2005,	p.	37).	
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giosa,	sob	fundamento	biológico).	As	bases	desse	modelo	já	haviam	sido	
lançadas no imaginário social pela religião católica, que previa a união 
eterna entre pessoas de sexos distintos para concretizar a “função pri-
mordial da vida”, a sua continuidade por meio da perpetuação da espécie. 
com efeito, a família passou a ser uma entidade sacralizada e atrelada ao 
pressuposto do casamento entre um homem e uma mulher; isto é, qualquer 
modelo divergente desse padrão seria relegado à marginalização social e, 
inclusive,	jurídica,	não	merecendo	o	status de família e a tutela de seus 
interesses pelo estado.

este foi o modelo normatizado pelo Código Civil brasileiro de 1916, 
o qual se engendrou no contexto do Brasil rural, em que a concepção de 
família compreendia uma verdadeira “unidade de produção”, nas palavras 
de maria Berenice dias. isto é, tratava-se de uma entidade patrimonializada, 
com amplo incentivo à procriação (uma vez que seus membros represen-
tavam força de trabalho) e caráter patriarcal hierarquizante. logo, pode-se 
perceber	que	o	foco	central	das	relações	jurídicas	normatizadas	no	CC/16	
era o patrimônio.

3. a “rePerSoNaLiZaçÃo” DaS reLaçõeS CiViS e o Pri-
MaDo Do aFeto:

É diante do contexto traçado no tópico anterior que se insere a crítica 
de Paulo lôbo ao paradigma patrimonial, ao propor a “repersonalização 
das relações civis”,	na	medida	em	que,	hoje,	há	o	deslocamento	da	função	
econômica-política-religiosa-procracional da família para uma nova fun-
ção, que valoriza o interesse da pessoa humana mais do que suas relações 
patrimoniais. a repersonalização representa, ainda:

a restauração da primazia da pessoa, nas relações de família, na garantia 
da realização da afetividade e de sua dignidade, é a condição primeira de 
adequação do direito à realidade. essa mudança de rumos é inevitável. 
(lÔBo, 2004). 

Enfim,	na	 tentativa	 de	 inserir	 na	 esfera	 jurídica	 as	 transformações	
sociais, fala-se em repersonalização das relações civis. tal fenômeno 
jurídico	leva	à	reflexão	sobre	o	próprio	conceito	de	família,	o	qual,	por	
sua vez, tem sofrido um longo e intenso processo de mutação, não só na 
esfera legislativa-constitucional, mas, também, no tocante à hermenêutica 
jurisprudencial.	

Para Paulo lôbo, “a família atual parte de princípios básicos, de con-
teúdo mutante segundo as vicissitudes históricas, culturais e políticas: a 
liberdade, a igualdade, a solidariedade e a afetividade. Sem eles, é impos-
sível	compreendê-la”.	Seguindo	essa	mesma	linha,	afirma	Maria	B.	Dias	
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que	“[...]	a	proteção	da	família	somente	se	justifica	para	que	se	implemente	
a tutela avançada da pessoa humana, efetivando, no plano concreto, real, 
a	dignidade	afirmada	abstratamente”.	Por	fim,	tanto	Maria	B.	Dias	quanto	
luiz mello citam as palavras de michelle Perrot (Perrot, 1993, p.81): 
“o que se gostaria de conservar da família no terceiro milênio são seus 
aspectos	positivos:	a	solidariedade,	a	fraternidade,	a	ajuda	mútua,	os	laços	
de	afeto	e	o	amor.	[...]”.	

Ou	seja,	a	família moderna engloba muito mais a realização pessoal, 
sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, o afeto e a soli-
dariedade do que as relações consangüíneas (paradigma-critério biológico) 
e os efeitos patrimoniais/ sucessórios. na busca pela felicidade de cada 
um de seus membros, a família realiza a sua função social, aproximando 
a	instituição	jurídica	(ficção	jurídica)	da	instituição	social.	

as críticas à monogamia, à coabitação, à indissolubilidade, à exclusi-
vidade, à complementaridade e à compulsória reprodução biológica como 
fatores essenciais à constituição da família, levaram à dissociação entre 
reprodução, sexualidade e conjugalidade, uma vez que a entidade familiar 
tem	sido	influenciada	pelas	transformações	sociais,	políticas,	culturais	e	
econômicas da sociedade brasileira. 

Quanto	a	essa	questão,	afirma	Maria	Berenice	Dias:
as premissas básicas em que sempre esteve apoiado o direito de Família – 
sexo, casamento e reprodução –, conforme bem observa rodrigo da cunha 
Pereira (Pereira, 2000, p. 62), desatrelaram-se. tornou-se possível uma 
coisa sem a outra e cada vez é mais comum relacionamentos sexuais sem 
a	oficialidade	do	casamento.	Também	a	evolução	da	engenharia	genética	
permite a reprodução sem a ocorrência de contato sexual, o que leva à 
necessidade de buscar um novo conceito de família que não mais tenha 
tais pressupostos como elementos caracterizadores. (diaS, 2006, p. 64-
65, grifo nosso).

Isto	é,	com	a	separação	entre	conjugalidade,	reprodução	e	sexualidade,	
os	papéis	conjugal	e	parental5 também se dissociaram. É possível haver 
casais	matrimonializados	ou	provenientes	de	uniões	estáveis	sem	filhos	
(por opção ou infertilidade) – fato que não desconstitui a família; pais que 
vivem	com	seus	filhos	(biológicos	ou	adotados)	sem,	no	entanto,	coabitarem	

5.	 “[...]	O	papel	conjugal,	o	único	que	se	atribui	aos	sujeitos	quando	a	família	é	constituí-
da	por	um	casal	sem	filhos,	está	associado	ao	compartilhamento	de	tarefas	e	ao	atendi-
mento	das	necessidades	e	desejos	dos	cônjuges,	não	abarcando	as	funções	reprodutoras	
e	de	socialização	de	crianças.	[...]	Já	o	papel	parental	prescinde	da	conjugalidade,	uma	
vez	que	pode	ocorrer,	por	exemplo,	no	âmbito	da	monoparentalidade.	[...]”.	(MELLO,	
2005, p. 34).
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(família monoparental); e, ainda, existe a possibilidade de se constituir 
uma família sem nunca ter havido o contato sexual com o sexo oposto, 
por	meio	da	adoção	legal	ou	via	inseminação	artificial.

4. a PoSSiBiLiDaDe Da UNiÃo eStáVeL hoMoaFetiVa:

com efeito, diante do panorama exposto, cabe a seguinte indaga-
ção: é possível reconhecer a união (estável) homoafetiva como entidade 
familiar?	E,	sendo	esta	reconhecida	na	realidade	 jurídica	(uma	vez	que	
já	se	faz	presente	e	consolidada	na	realidade	social,	apenas	em	busca	de	
maior reconhecimento e respeito), é possível conceder-lhe a prerrogativa 
da adoção?

o primeiro ponto que deve ser analisado para responder a esta ques-
tão, tendo como base a autora m. B. dias, diz respeito ao direito (livre e 
democrático) à sexualidade. Segundo m. B. dias, 

[...]	[é]	imperioso	reconhecer	que	a	garantia	do	livre	exercício	da	sexuali-
dade integra as três gerações de direitos, porque está relacionada com os 
postulados fundamentais da liberdade individual [liberdade sexual e direito 
de	tratamento	igualitário,	independente	da	orientação	sexual],	da	igualdade	
social e da solidariedade humana [na realização do princípio da dignidade 
da	pessoa	humana].	(DIAS,	2006,	p.	74).

Além	de	configurar,	portanto,	como	um	direito	subjetivo	de	ordem	
individual, categorial e difuso, o direito à sexualidade é também albergado 
pelo Princípio da Isonomia (inciso iv do art. 3°; inciso i do art. 5° e inciso 
XXX do art. 7°, cF.) e pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
(art. 1°, inciso iii, cF.). tais princípios constitucionais, pilares de todo o 
ordenamento	jurídico,	vedam	qualquer	ato	discriminatório	em	função	do	
sexo. logo, o direito à identidade sexual, o que inclui a identidade homos-
sexual, representa um direito fundamental do indivíduo constitucionalmente 
tutelado, recaindo qualquer ação que promova o tratamento diferenciado 
entre heterossexuais e homossexuais em inconstitucionalidade; em grave 
atentado à lei maior. 

Resta	indubitável,	portanto,	a	comprovação	de	que	há	respaldo	jurídico	
à livre orientação sexual, estando esta, inclusive, contida no rol dos direitos 
personalíssimos e sob a ótica da liberdade de expressão, dentre mais uma 
gama de argumentos. não obstante, o que permanece questionável é a 
situação legal do casal homossexual (do par homoafetivo). este, ao longo 
dos	últimos	anos,	já	foi	enquadrado	sob	a	proteção	do	Direito	do	Trabalho,	
do	Direito	Comercial	e	o	entendimento	maior	que	se	tem	hoje,	no	intuito	de	
se	evitar	maiores	injustiças	(mais	ainda	muito	longe	do	ideal),	é	de	que	a	
união	homoafetiva	configura	uma	sociedade de fato, com o claro interesse 
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na proteção das relações patrimoniais/obrigacionais. contudo, mais que 
uma união de fato, uma sociedade de fato, a união homoafetiva representa 
uma união de afeto,	uma	vez	que	já	há	muito	foi	rompido	o	monopólio	das	
relações de afeto pelo “amor romântico” da ideologia burguesa, trazendo 
o sociólogo a. Giddens (citado por luiz mello) as expressões “amor con-
fluente”,	“relacionamento	puro”	para	especificar	a	possibilidade	de	relações	
de afeto e amor entre dois indivíduos do mesmo sexo. 

nesse contexto, se, de acordo com m. B. dias, Paulo lôbo e luiz 
mello, as novas famílias tuteladas pela Constituição Federal de 1988 e 
pelo Novo Código Civil de 2002/03 (sob o paradigma da repersonalização) 
englobam muito mais as relações afetivas que as patrimoniais, por que não 
estender	a	proteção	estatal,	a	tutela	jurídica,	às	“famílias	homoafetivas”?

em linha contrária a esta, defendida pelos autores citados, se dirige 
o texto constitucional na forma como vem sendo interpretado o art. 226, 
que representou um passo à frente no tocante às relações extramatrimo-
niais, mas ainda continua arraigado à possibilidade de união apenas entre 
um homem e uma mulher, ao reconhecer a união estável como entidade 
familiar somente nestas condições (art. 226, §3° 6). a forma como se tem 
compreendido este artigo constitucional estaria incorrendo em grave ofensa 
ao princípio da isonomia, propondo diferenciação de tratamento quanto a 
heterossexuais e homossexuais. com efeito, para corrigir esse erro causador 
de	usurpação	de	direitos	e	de	grandes	injustiças	no	cenário	social	dinâmico	
e complexo, o ideal, proposto por M. B. Dias, seria considerar a união 
estável como gênero que comportasse duas espécies: a heterossexual 
e a homossexual. 

Sobre esse assunto, vale citar as próprias palavras esclarecedoras de 
m. B. dias:

Passando duas pessoas ligadas por um vínculo afetivo a manter relação 
duradoura, pública e contínua, como se casados fossem, formam um núcleo 
familiar à semelhança do casamento, independentemente do sexo a que 
pertençam. a única diferença que essa convivência guarda é a inexistência 
da	possibilidade	de	gerar	filhos.	Tal	circunstância,	por	óbvio	[e	pelo	que	
acima	foi	exposto	no	que	diz	respeito	à	desvinculação	entre	conjugalidade,	
reprodução	e	sexualidade],	não	serve	como	fundamento	para	a	diferenciação	
levada a efeito. (diaS, 2006, p. 78-79).

6. art. 226.	A	família,	base	da	sociedade,	tem	especial	proteção	do	Estado.	[...].	
 § 3º - Para efeito da proteção do estado, é reconhecida a união estável entre o ho-

mem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento.
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5. a PrerroGatiVa Da aDoçÃo:

Falar em “família homoafetiva” é também falar em adoção. com efeito, 
um dos pontos mais polêmicos que integram o debate sobre o reconheci-
mento legal das famílias oriundas de uniões homoafetivas é o que se refere 
ao direito à adoção por casais homossexuais. a divergência de opiniões 
acerca do tema é bastante acirrada e, em geral, a resistência apresentada é 
pautada em concepções preconceituosas e crenças infundadas.

apesar de, na legislação brasileira, não existir nenhum dispositivo 
negando ou autorizando expressamente a adoção por companheiros do 
mesmo sexo (há, na verdade, a possibilidade prevista de adoção por maior, 
capaz, independentemente de sua orientação sexual, sendo comum adoções 
por um dos companheiros do par homoafetivo, embora ambos exerçam 
os papéis de pais da criança, com o mesmo grau de afeto e cuidados), é 
possível vislumbrar essa faculdade mediante uma análise de cunho zetético 
do estatuto da criança e do adolescente (eca) e da constituição Federal; 
embora boa parte da doutrina insista em negar tal possibilidade.

 Segundo o eCa, a concessão do direito de adotar não trava nenhuma 
relação de dependência com a orientação sexual do pretenso adotante, 
como	 já	 exposto.	A	única	 restrição	objetiva	 se	 refere	 à	 idade:	 “Podem	
adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil (art. 
42)”. outro fator a ser ressaltado encontra-se no art. 43, o qual busca es-
tabelecer o bem-estar do menor como critério prevalente para o processo 
de	deferimento	da	adoção,	sendo	injustificável,	portanto,	vedar	o	acesso	
de	uma	criança	a	um	lar	quando	ficar	provada	a	existência	de	reais	vanta-
gens (econômicas, sociais e, acima de tudo, afetivas) para a mesma. no 
âmbito constitucional, ainda, cabe destacar o art. 227, através do qual 
é possível depreender, como dever do estado, a garantia aos infantes do 
direito à dignidade, ao respeito e à liberdade; direitos que, considerando 
a	realidade	social	brasileira,	dificilmente	serão	alcançados	nas	ruas	ou	em	
orfanatos desassistidos pelo poder público.

entre aqueles que se levantam contra a adoção por parceiros homos-
sexuais, o argumento mais utilizado gira em torno da possibilidade de a 
criança adotada desenvolver danos psicológicos, decorrentes da ausência 
de referências comportamentais de ambos os sexos. tal cogitação, no 
entanto, revela-se inconsistente quando confrontada com os resultados de 
estudos realizados com crianças que convivem com pais do mesmo sexo7. 

7. nada há de incomum quanto ao desenvolvimento do papel sexual dessas crianças. as 
meninas são tão femininas quanto as outras e os meninos tão masculinos quanto os 
demais. (diaS, 2006, p.113). 
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também se costuma apresentar como empecilho a questão da impossibi-
lidade de se registrar, na certidão de nascimento do adotado, o nome de 
dois pais ou de duas mães. nesse caso, é preciso atentar para o caráter de 
ficção	 jurídica	que	envolve	a	adoção.	Ou	seja,	o	vínculo	parental,	nela	
existente, não corresponde à realidade biológica (nem precisaria, uma vez 
que	já	se	verificou	a	atual	desvinculação	dos	papéis	conjugal,	parental	ou	
procracional). Sendo assim, nenhuma obrigatoriedade deve existir acerca 
da heterossexualidade do casal adotante, a pretexto de tornar verossímil a 
possibilidade	de	se	ter	um	filho.	

	Enfim,	é	necessário	enxergar	a	adoção	sob	um	novo	viés,	que	não	lhe	
atribua	apenas	os	caracteres	de	uma	instituição	jurídico-positivada,	mas	
que vá além e lhe conceda uma interpretação capaz de abranger as questões 
psicossociais,	 subjetivas	 e,	 acima	de	 tudo,	 afetivas	 que	 lhe	 circundam.	
Nesse	contexto,	impedir	que	uma	criança	seja	adotada	conjuntamente	por	
companheiros	homossexuais	representa	uma	medida	prejudicial	aos	seus	
direitos.	Isso	pode	ser	verificado,	por	exemplo,	na	medida	em	que	o	adotado	
fica	impedido	de	usufruir	de	benefícios	previdenciários	e	sucessórios	com	
relação àquele que também considera, em termos práticos e reais, como pai 
ou mãe (o parceiro de seu pai ou mãe legal) e que sempre o tratou como 
a	um	verdadeiro	filho(a).	

6. CoNCLUSÃo:

diante de tudo o que foi dito, pode-se perceber uma verdadeira omissão 
por parte do legislador quanto ao reconhecimento da realidade homoafetiva 
perante	o	ordenamento	jurídico,	no	que	diz	respeito	à	consideração	como	
entidade familiar e ao direito de adoção. há um silêncio da lei, propício 
à usurpação de direitos e à promoção de desigualdades e preconceitos 
arcaicos, incompatíveis com o atual modelo de estado, que se diz demo-
crático e de direito,	e	de	sociedade	que	se	quer	aberta,	justa,	livre	e	plural	
8.	Tal	silêncio	figura	como	um	verdadeiro	silêncio eloqüente, uma omissão 

8.	 O	preâmbulo	de	nossa	Carta	Magna	de	1988	já	prevê	estas	idéias	e	valores	como	aque-
les	a	nortearem	o	seu	texto	e,	consequentemente,	todo	o	ordenamento	jurídico	e	a	con-
cepção que se tem de direito ao expressar o que segue: “nós, representantes do povo 
brasileiro, reunidos em assembléia nacional constituinte para instituir um estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a	solução	pacífica	das	controvérsias,	promulgamos,	sob	a	proteção	de	Deus,	a	seguinte	
conStituição da rePÚBlica Federativa do BraSil”. (constituição Fe-
deral de 1988, preâmbulo, grifo nosso). 
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intencional, capaz de ocultar aquilo que luis alberto Warat convencionou 
chamar de sentido comum teórico, isto é, uma série de convenções e crenças 
que	permeiam	o	imaginário	jurídico	e	contribuem	para	a	perpetuação	de	
(pre)conceitos tradicionalistas, moralistas, evidenciando, de forma clara, 
que	por	trás	da	pretendida	neutralidade	jurídica	há	nada	mais,	nada	menos,	
que	ideologias	e	mistificações	culturais.	Esta	é	a	única	explicação	para	o	
fato de não se ter enquadrado, ainda, os direitos do par homoafetivo na 
legislação própria que é a do direito de Família9. 

Assim	 sendo,	 como	 não	 pode	 deixar	 de	 julgar,	mesmo	 diante	 da	
omissão do legislador, o magistrado deve fazer uso da analogia, dos cos-
tumes	e	princípios	gerais	do	direito,	hoje	princípios	constitucionais,	para	
não	deixar	o	caso	concreto	sem	a	devida	(justa	e	democrática)	resposta.	
É	justamente	na	seara	da	jurisprudência que se tem dado os maiores 
avanços e conquistas com relação à tutela dos diretos dos pares homo-
afetivos,	e	que	se	tem	operado	as	tentativas	mais	eficazes	de	aproximar	
a	realidade	jurídica	da	dinâmica	esfera	social.	Exemplos	disso	foram	as	
decisões pioneiras do tJ-rS, concedendo a guarda de duas crianças a um 
par homoafetivo composto por duas mulheres, e da 2ª vara da infância e 
Juventude de catanduva-SP, que concedeu a guarda da garota theodora 
ao par homoafetivo vasco Pereira da Gama Filho e dorival Pereira de 
carvalho Júnior. 

no acórdão referente à apelação cível nº. 70013801592 – caso da 
adoção pelo par feminino do rio Grande do Sul – pode-se ler: 

aPeLaçÃo CíVeL. aDoçÃo. CaSaL ForMaDo Por DUaS 
PeSSoaS De MeSMo SeXo. PoSSiBiLiDaDe. reconhecida 
como entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada 
por pessoas do mesmo sexo, com características de duração, publicidade, 
continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a 
possibilidade de que seus componentes possam adotar.  os estudos espe-
cializados	 não	 apontam	qualquer	 inconveniente	 em	que	 crianças	 sejam	
adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo 

9. na base de todo fato social existe um interesse merecedor de tutela, interesse que in-
depende da orientação sexual de seus titulares. em um estado democrático de direito, 
todos têm direito à vida, à liberdade e à proteção, e o estado tem o dever de garantir o 
respeito	à	dignidade,	à	integridade	física	e	à	propriedade	de	todos.	Enquanto	por	injus-
tificável	omissão	do	legislador,	não	forem	disciplinada	as	novas	estruturas	familiares	
que	florescem	 independentemente	 da	 identificação	 do	 sexo	 do	 par,	 ninguém,	muito	
menos os operadores do direito, podem fechar os olhos a essas realidades. em nome 
de	uma	postura	conservadora,	deixar	de	atribuir	efeitos	jurídicos	às	relações	que,	muito	
mais que uma sociedade de fato, constituem uma sociedade de afeto, revela atitude 
preconceituosa	e	discriminatória,	indigna	de	quem	se	fez	juiz.	(DIAS,	2006,	p.	13).
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e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as 
liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e 
atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma 
postura de firme defesa da absoluta prioridade que constitucionalmente 
é assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227 da 
Constituição Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o 
saudável vínculo existente entre as crianças e as adotantes.

e ainda:
aPelação cível. união homoaFetiva. reconhecimento. 
PrincíPio da diGnidade da PeSSoa humana e da iGual-
dade.

É	de	ser	reconhecida	judicialmente	a	união	homoafetiva	mantida	entre	
dois	homens	[indivíduos]	de	forma	pública	e	ininterrupta	pelo	período	de	
nove anos. a homossexualidade é um fato social que se perpetuou através 
dos	séculos,	não	podendo	o	judiciário	se	olvidar	de	prestar	a	tutela	juris-
dicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. a 
união pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não apenas a 
diversidade de gêneros. e, antes disso, é o afeto a mais pura exteriorização 
do ser e do viver, de forma que a marginalização das relações mantidas entre 
pessoas do mesmo sexo constitui forma de privação do direito à vida, bem 
como viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Outro	fato	notório	e	recente	(agosto	de	2008),	ainda	no	âmbito	jurispru-
dencial, foi a decisão do StJ sobre a possibilidade jurídica do pedido de 
reconhecimento da união estável homoafetiva. o instituto Brasileiro de 
direito de Família (iBdFam) veiculou a notícia10 nos seguintes termos:

Por 3 votos a 2, a quarta turma do StJ admitiu a possibilidade jurídica 
do pedido de reconhecimento da união estável entre homossexuais e 
determinou	que	a	Justiça	Fluminense	retome	o	julgamento	da	ação	envol-
vendo o agrônomo brasileiro antônio carlos Silva e o canadense Brent 
James townsend, que foi extinta sem análise do mérito. Foi a primeira 
vez que o StJ analisou os direitos de um casal homossexual com o 
entendimento de Direito de Família e não do Direito Patrimonial.

com o voto desempate do ministro luís Felipe Salomão, a turma, por 
maioria,	afastou	o	impedimento	jurídico	para	que	o	mérito	do	pedido	de	
reconhecimento	seja	analisado	em	primeira	instância.	Luís	Felipe	Salomão	
acompanhou o entendimento do relator ressaltando, em seu voto, que 
a	 impossibilidade	 jurídica	de	um	pedido	 só	ocorre	quando	há	 expressa	
proibição legal e, no caso em questão, não existe nenhuma vedação para o 

10. ver matéria na íntegra em: http://www.ibdfam.org.br/?noticias&noticia=2636. 
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prosseguimento da demanda que busca o reconhecimento da união estável 
entre	pessoas	do	mesmo	sexo.	[...].		(IBDFAM,	grifo	nosso).

essa decisão, embora não verse sobre a procedência ou não do pedi-
do,	mas	apenas	sobre	a	sua	possibilidade	jurídica,	representa	significativo	
avanço	em	termos	de	consolidação	jurisprudencial	a	partir	do	momento	em	
que lima controvérsias que possibilitavam o não-conhecimento do pleito 
fundado no argumento acrítico, reducionista e nitidamente formalista e 
dogmático de que, uma vez considerada a união estável pela constituição 
Federal de 1988 como “união entre homem e mulher”, por impossibilidade 
jurídica	do	pedido,	não	se	poderia	analisar	nem	apreciar	o	mérito	de	ação	
destinada a pleitear o reconhecimento da união homoafetiva (união estável 
entre pares homossexuais). 

agora, ao menos o direito à análise de mérito se tem garantido aos 
pares homoafetivos; resta esperar que esta apreciação se dê com base nos 
princípios e valores ora expostos, sob a ótica atual do direito de Família 
(em que pese o afeto e não as relações obrigacionais ou patrimoniais ex-
clusivamente). 

o iBDFaM – instituto Brasileiro de direito de Família, através das 
contribuições e construções doutrinárias de seus membros, tem defendido e 
propagado	justamente	essa	nova	ótica	interpretativa	do	Direito	de	Família,	
através, principalmente, dos seus eventos promovidos, mas, sobretudo, 
através da elaboração do “estatuto das Famílias” 11	–	projeto	enviado	ao	
congresso nacional, como forma de atualizar a legislação nacional sobre 
direito de Família e adequá-la à plural, complexa e dinâmica realidade 
social brasileira, para abarcar, dentre outros, a possibilidade de união 
estável homoafetiva e considerar a prerrogativa de adoção para esta nova 
entidade familiar. 

Sobre	as	inovações	propostas	pelo	Estatuto,	afirmou	Sylvia	Mendonça	
Amaral,	em	ocasião	da	divulgação	inicial	do	projeto:

o Direito de Família deve sofrer importantes transformações nos pró-
ximos	dias.	Um	projeto	elaborado	pelo	IBDFAM	(Instituto	Brasileiro	de	
direito de Família), chamado de “estatuto das Famílias”, será apresentado 
ao congresso nacional. o principal tema discutido neste novo documento é 
o	reconhecimento	das	inúmeras	formas	de	família	hoje	existentes	em	nossa	
sociedade:	as	formadas	por	casais	e	seus	filhos,	por	um	dos	pais	e	seus	
filhos,	por	casais	homossexuais	e	outras	diversas	formações	não	previstas	
em lei. (amaral, 2007). 

11. o estatuto das Famílias	(Projeto	de	Lei	n°	2285/2007)	pode	ser	encontrado,	na	ínte-
gra,	através	do	site	oficial	do	IBDFAM:	www.ibdfam.org.br. 
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Dentre	as	disposições	preliminares	do	projeto,	sobre	a	União	Homo-
afetiva, tem-se que:

o estágio cultural que a sociedade brasileira vive, na atualidade, 
encaminha-se para o pleno reconhecimento da união homoafetiva 
como entidade familiar. a norma do art. 226 da constituição é de inclu-
são – diferentemente das normas de exclusão das constituições pré-1988 
–,	abrigando	generosamente	os	arranjos	familiares	existentes	na	sociedade,	
ainda que diferentes do modelo matrimonial. 

a explicitação do casamento, da união estável e da família monoparental 
não exclui as demais que se constituem como comunhão de vida afetiva, 
com	finalidade	de	família,	de	modo	público	e	contínuo.	Em	momento	
algum a constituição veda o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. 
A	jurisprudência	brasileira	tem	procurado	preencher	o	vazio	normativo	
infraconstitucional, atribuindo 13 efeitos pessoais e familiares às relações 
entre essas pessoas. ignorar essa realidade é negar direitos às minorias, 
incompatível com o estado democrático. tratar essas relações cuja 
natureza familiar salta aos olhos como meras sociedades de fato, 
como se as pessoas fossem sócios de uma sociedade de fins lucrati-
vos, é violência que se perpetra contra o princípio da dignidade das 
pessoas humanas, consagrado no art. 1º, iii, da Constituição. Se 
esses cidadãos brasileiros trabalham, pagam impostos, contribuem para 
o progresso do país, é inconcebível interditar-lhes direitos assegurados 
a todos, em razão de suas orientações sexuais. (estatuto das Famílias, 
2007, p. 12-13, grifo nosso).

	 E,	no	bojo	do	projeto,	consta	o	seguinte	dispositivo:
CaPítULo iV 

Da UNiÃo hoMoaFetiVa

art. 68. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas 
pessoas de mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, 
duradoura,	com	objetivo	de	constituição	de	família,	aplicando-se,	no	que	
couber, as regras concernentes à união estável. 

Parágrafo único. dentre os direitos assegurados, incluem-se:

I	–	guarda	e	convivência	com	os	filhos;

ii – a adoção de filhos;

iii – direito previdenciário;

iv – direito à herança.

Dessa	 forma,	o	 IBDFAM	(os	 seus	membros/colaboradores)	e	a	 ju-
risprudência nacional têm contribuído, ainda que de forma pioneira ou 
incipiente,	 para	 a	 aproximação	 entre	 esfera	 jurídica	 e	 realidade	 social,	
dirimindo	as	disparidades	existentes	entre	ambas	e	que	qualificam	o	“ide-
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alismo	jurídico”	criticado	por	Michel	Miaille,	em	sua	obra	“Introdução	
crítica ao direito”. 

Por	fim,	é	possível	afirmar	que	a	sociedade	contemporânea,	como	já	
previa edgar morin, só pode ser compreendida sob a ótica da complexidade, 
como	já	dito,	e	aí	se	enquadra	o	conceito	mutante	de	família,	incapaz	de	
restringir-se às rígidas e estreitas molduras da atual legislação e da forma 
como esta é interpretada. nesse contexto, insere-se a necessidade iminente 
de reconhecimento legal da união estável homoafetiva e da prerrogativa 
de adoção para estas novas famílias, além do maior reconhecimento e 
respeito social, como já se sugeriu.	Afinal,	de	acordo	com	o	pensamento	
de luiz mello, citando hite:

toda família é ‘normal’ – não importa se estão presentes pai ou mãe, ou 
ambos, se existem ou não crianças. uma família pode ser formada por 
qualquer combinação de pessoas, heterossexuais ou homossexuais, que 
partilhem suas vidas de um modo íntimo (não necessariamente sexual). [sob 
o	primado	maior	do	elo	da	afetividade].	(MELLO,	2005,	p.	39).	
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REsumo: Limitações	da	atuação	ministerial	frente	à	atividade	jurisdicional,	
atentando para a distinção existente entre o interesse público primário e 
o secundário. 

PaLaVraS-ChaVe: miniStÉrio PÚBlico; intereSSe PÚBlico 
SecundÁrio; intervenção. 

1. iNtroDUçÃo

O	art.	1º	da	Lei	Complementar	75/1993	afirma	ser,	o	Ministério	Público,	
instituição	permanente	essencial	à	função	jurisdicional	do	Estado,	à	qual	
incumbe	o	dever	de	defesa	da	ordem	jurídica,	do	regime	democrático	de	
direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

o presente trabalho intenciona discorrer acerca das limitações da atu-
ação	ministerial	frente	à	atividade	jurisdicional,	atentando	para	a	distinção	
existente entre o interesse público primário e o secundário, relacionando-os 
com a intervenção do Parquet nas causas em que se fazem presentes.

impende pontuar não integrar nossa pretensão a tentativa de esgotar o 
tema, mas de simplesmente estimular sua discussão, em especial conside-
rando	a	fluidez	que	acompanha	a	idéia	de	interesse	público.

*. acadêmica do 9º semestre da graduação do curso de Bacharelado em direito da uni-
versidade Federal da Bahia, monitora da disciplina direito do trabalho i, estagiária do 
escritório de advocacia raimundo magaldi advogados associados, e da Procuradoria 
regional da república – ministério Público Federal.



2. CoNteXtUaLiZaçÃo hiStóriCa Do SUrGiMeNto Do 
MiNiStÉrio PÚBLiCo

Subsiste grande controvérsia acerca das origens do ministério Público, 
havendo	quem	o	repute	descendente	da	figura	do	funcionário	real	do	Egito	
antigo, que exercia a função de denunciar infratores, ou do funcionário 
grego, que atuava na garantia da correta aplicação das leis e na defesa 
do estado romano, conforme expõe emerSon Garcia (Garcia, 
2008, pp. 7-8).

o consenso se assenta entre as diversas vozes doutrinárias no que 
concerne às fontes francesas da instituição.

os primeiros traços históricos modernos da instituição remontam ao 
século Xiv, durante o reinado de Felipe iv, que teria, por meio da orde-
nação Francesa de 25 de março de 1302, sido o primeiro a legislar sobre 
os “procuradores do rei”, que, segundo se infere do texto das ordenanças, 
já	teriam	existência	de	fato	à	época.

Na	França,	 a	 função	 jurisdicional	 era	 da	 titularidade	 do	monarca,	
sendo exercida pelos magistrados mediante delegação. ao conferir aos 
procuradores	do	rei	poderes	equivalentes	aos	dos	juízes,	o	monarca	buscava	
garantir sua independência e autonomia, indispensáveis para a efetivação 
de	suas	funções	fiscalizatórias,	de	proteção	da	lei	e	dos	interesses	da	Coroa,	
conforme consigna huGo niGro maZZilli:

a origem do ministério Público confunde-se com o momento em que, 
findando	a	Idade	Média,	com	o	nascimento	e	a	crescente	complexidade	
do estado, os soberanos começaram a instituir tribunais regulares para 
distribuir a Justiça em nome deles, soberanos. Para contrabalancear a pro-
gressiva autonomia que os tribunais acabaram chamando para si próprios, 
em virtude da qual muitas vezes contrariavam os interesses da coroa, os 
reis instituíram procuradores deles próprios, para promover a defesa de seus 
interesses, podendo, inclusive, recorrer. (maZZilli, 2007, p. 42).

com o advento da revolução Francesa, os poderes do ministério 
Público	foram	delineados	da	forma	como	conhecemos	hoje.

2.1 o Ministério Público no Brasil

dissertando sobre o surgimento do ministério Público, hÉlio tor-
naGhi (tornaGhi, 1976, p. 297) pontua que não ocorreu “de repente, 
num só lugar, por força de algum ato legislativo. Formou-se lenta e pro-
gressivamente, em resposta às exigências históricas”.

no Brasil, o desenvolvimento do Parquet seguiu a mesma lógica de 
progressividade lenta e contínua, até alcançar a formação que reconhecemos 
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atualmente	de	 Instituição	de	atuação	 relacionada	à	 função	 jurisdicional	
do estado.

os primeiros traços do ministério Público brasileiro provêm direta-
mente do velho direito lusitano, desde os idos do reinado de d. afonso 
iii, no século Xiii, quando o cargo de “procurador da coroa” assumiu o 
caráter de permanência (maZZilli, 2007, p. 39-40). 

No	curso	da	história	do	direito	português	são	identificadas	diversas	
e esporádicas disposições reguladoras da intervenção dos procuradores, a 
partir das ordenações afonsinas e manoelinas, mas a formação do minis-
tério	Público	como	conhecemos	hoje	é	relativamente	recente.	

no direito brasileiro, as cartas constitucionais representaram um pro-
gressivo avanço no desenvolvimento institucional do ministério Público, 
acrescentando paulatinamente novos campos de atuação ao Parquet.

3. a atUaçÃo Do MiNiStÉrio PÚBLiCo

o ministério Público é a instituição que, atuando com autonomia fun-
cional,	exerce	as	funções	de	parte	ou	fiscal	da	lei	no	processo,	de	modo	a	
promover	a	defesa	da	ordem	jurídica,	do	regime	democrático	de	direito	e	
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Sua atuação será determinada pela função que assumir no processo, a 
depender	de	seu	interesse	na	causa,	haja	vista	a	nocividade	que	representa	
a intervenção ministerial desnecesária ao regular andamento do feito.

3.1 a intervenção Ministerial

A	intervenção	do	Ministério	Público	na	atividade	jurisdicional	como	
custus legis	somente	é	exigida	em	situações	em	que	se	verifica	a	presença	
do interesse público na lide.

há de ver-se, em muitas causas, que, da detida análise dos autos, tendo-
se em conta a natureza da pretensão resistida, não se contempla a presença 
de interesse público na lide.

Isso	decorre	do	simples	fato	de	que	em	alguns	casos,	do	bojo	da	relação	
jurídica-processual	em	tratativa	exsurge,	tão-somente,	direito	individual	
disponível, que não reclama a intervenção ministerial (ex vi do art. 127, 
caput, da constituição Federal).

com efeito, o código de Processo civil, em seu artigo 82, bem como a 
legislação extravagante, estabelecem as hipóteses em que cabe ao ministé-
rio Público atuar no feito, na qualidade de órgão interveniente obrigatório, 
mormente em razão do chamado interesse público. 
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4. o iNtereSSe PÚBLiCo PriMário CoMo LiMite À iNter-
VeNçÃo Do PARQUET

No	que	concerne	ao	interesse	público	que	qualifica	a	intervenção	do	
Parquet,	mister	aclarar-se	que,	segundo	ensina	a	doutrina,	dito	interesse	(já	
qualificado	por	sua	natureza	pública)	é	dividido	em	primário	e	secundário,	
em que o primeiro é o da coletividade como um todo, o interesse geral; e 
o segundo, o do aparelho estatal, da máquina administrativa do estado, ou, 
nos dizeres de celSo antÔnio Bandeira de mello (mello, 
1994, p. 46), “o interesse meramente das pessoas estatais”.

citado autor, relembrando a doutrina italiana, esclarece:

interesse público ou primário é o pertinente à sociedade como um todo, 
e	só	ele	pode	ser	validamente	objetivado,	pois	este	é	o	interesse	que	a	lei	
consagra e entrega à compita do estado como representante do corpo social. 
interesse secundário é aquele que atina tão-só ao aparelho estatal enquanto 
entidade personalizada, e que por isso mesmo pode lhe ser referido e nele 
encarna-se pelo simples fato de ser pessoa.

assim, em consonância com as disposições legais e constitucionais 
pertinentes, o presentante ministerial atuará, tão-somente, quando presen-
te, efetiva e inequivocadamente, o interesse público primário, sobretudo 
porque a carta magna, em seu artigo 129, iX, retirou – e vedou – de suas 
atribuições	a	representação	judicial	e	a	consultoria	jurídica	de	entidades	
públicas.

corroborando esse entendimento, o Promotor de Justiça do estado do 
mato Grosso, dr. marcelo Ferra de carvalho1, consigna que:

Seria esta atuação compatível com a função constitucional do ministério 
Público?	A	presença	na	lide	de	uma	pessoa	jurídica	de	direito	público	torna	
obrigatória a intervenção ministerial?

Prima facie, devemos observar que o interesse público, que o legislador 
referiu-se, está relacionado com o interesse geral da coletividade, vinculado 
aos	fins	sociais	e	às	exigências	do	bem	comum.	Não	devemos	jamais	con-
fundir	interesse	público	com	interesse	de	pessoa	jurídica	de	direito	público,	
pois estaríamos voltando ao tempo em que os interesses da Fazenda Pública 
eram	defendidos	em	juízo	pelo	Ministério	Público	

(...)

1. artigo inserto no sítio virtual da associação matogrossense do ministério Público 
(www.ammp.com.br), acessado em 12 de setembro de 2007.
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então, não obstante a falta de amparo legal, a intervenção do ministério 
Público é totalmente desnecessária, tendo a própria lei zelado de forma 
especial pelos interesses da Fazenda Pública. a favor da Fazenda Pública 
podemos citar: prazos ampliados (cPc; 188), a revelia não produz seus 
efeitos	(CPC;	320,	II)	e	a	sentença	desfavorável	deve	ser	confirmada	pelo	
tribunal (cPc; 475, ii).

(...)

Portanto, o ministério Público deve evitar atuar desnecessariamente em 
certos	processos	e	preocupar-se	em	assumir	o	novo	perfil	que	lhe	foi	dado	
pelo texto constitucional, na defesa dos interesses difusos e coletivos.

de semelhante contexto é o ensinamento do Promotor de Justiça do 
estado de São Paulo, dr. João loPeS GuimarãeS JÚnior (Gui-
marãeS JÚnior, 1997, p. 155):

deve o ministério Público, então, zelar apenas pelo interesse público que 
se apresenta como mais relevante, porque relevantes são suas incumbências 
constitucionais. assim, se ao Parquet incumbe “a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, 
apenas	o	interesse	público	qualificado	deve	merecer	sua	fiscalização	no	
processo civil, sob pena de um perigoso desvirtuamento da missão consti-
tucional da instituição, que parece ser a de autêntica alavanca, procurando 
sempre a efetiva aplicação da lei para propiciar o fortalecimento do estado 
de	Direito	e	a	pacificação	social.

Ora,	muito	embora	permaneça	a	dificuldade	de	conceituação	do	que	
de fato venha a ser o interesse público, é preciso ter em mente que não 
podem os interesses patrimoniais dos órgãos estatais com ele se confundir, 
mormente	 porque	nestes	 casos	 há	 procuradores	 judiciais,	 habilitados	 a	
defendê-los	em	juízo.

ainda sobre a temática, JoSÉ maria teSheiner, preleciona 
que:

[...]	 entende-se	hoje,	que	 só	o	 fato	de	figurar	pessoa	 jurídica	de	direito	
público em um dos pólos da relação processual não implica necessária 
intervenção do ministério Público em função da ‘qualidade da parte’ (cPc, 
art. 82, iii). É preciso que se faça presente o requisito do interesse público. 
(teSheiner, 1999, pp. 79-110).

Vê-se,	ademais,	que	os	tribunais	patrícios	já	vêm	agasalhando	a	tese	ora	
defendida, reservando a intervenção do órgão ministerial para as hipóteses 
de ocorrência de interesse público substancial, como bem anunciado por 
SÁlvio de FiGueiredo teiXeira (teiXeira, 1996, pp. 46-47), 
ao	reproduzir	 importante	 julgado	do	TJMG	(RTJ,	94/395,	94/899	e	96/	
266), a saber: 
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ministério Público. intervenção obrigatória. art. 82, iii, c/c. o art. 246 do 
cPc. interesse público. a circunstância de a pessoa de direito público ser 
parte	na	lide	não	constitui	razão	suficiente	para	a	obrigatoriedade	da	inter-
venção do ministério Público, se não evidenciada, no caso, a conotação 
de	interesse	público.	[...].

Por derradeiro, referida assertiva tem, inclusive, o referendo das anota-
ções lançadas, a respeito do art. 82 do cPc, por nelSon nerY JÚnior 
(nerY JÚnior; nerY, 2008, p. 121). ei-las:

Não	se	legitima	intervenção	do	MP	em	favor	de	pessoa	jurídica	de	direito	
público (rtJSP 113/237; StJ-rt 671/210). “a intervenção do mP como 
custus legis é obrigatória, a teor do cPc 82 iii, quando na causa há in-
teresse	público.	A	presença	no	pólo	passivo	de	pessoa	jurídica	de	direito	
público, entretanto, não determina por si só a intervenção do mP. hipótese 
em que não reponta o interesse público, dado envolver reparação de danos 
resultantes de acidente de veículo” (StJ, 3ª t., resp 64073-3rS, rel. min. 
Costa	Leite,	j.	13.6.1995,	v.u.,	DJU	12.5.1997,p.	18796).

com efeito, em não havendo qualquer ofensa a interesse público, 
coletivo,	 difuso	 ou	 individual	 indisponível	 a	 ensejar	 a	 intervenção	 do	
Ministério	Público	na	qualidade	de	fiscal	da	lei,	não	há	que	se	cogitar	do	
enquadramento	do	feito	à	sua	missão	institucional,	qual	seja,	a	defesa	da	
ordem	jurídica	e	do	regime	democrático	de	direito.

5. CoNCLUSõeS

Ocorre	de	não	raro,	no	dia-a-dia	da	prestação	jurisdicional,	ser	realizada	
a	intimação	do	representante	do	Ministério	Público	para	fins	de	intervenção	
em diversas causa nas quais a instituição não tem interesse em intervir, 
por não envolver questões de interesse público primário, paralisando o 
processo, sem haver necessidade.

muitas vezes, a dúvida acerca do interesse ministerial de intervenção 
na	causa	aflui	do	simples	fato	de	uma	pessoa	jurídica	de	direito	público	
figurar	como	parte	na	 relação	 jurídica	processual,	o	que,	adiante-se,	de	
per si,	não	enseja	a	dita	intervenção.	Disso	decorre,	fatalmente,	um	atraso	
indesejado	na	composição	dos	conflitos	de	interesses,	com	o	acúmulo	de	
processos e, por conseguinte, insatisfação popular.

diante de tudo quanto acima exposto, faz-se importante tecer algu-
mas	conclusões	a	respeito	do	tema	abordado,	algumas	delas,	há	muito,	já	
trazidas pela doutrina.
1. o interesse público é dividido em primário e secundário: o primeiro 

é o da coletividade como um todo, o interesse geral; o segundo, o do 
aparelho estatal, da máquina administrativa do estado.
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2. o representante ministerial atuará, tão-somente, quando presente, 
inequivocadamente, o interesse público primário, sobretudo porque a 
carta magna, em seu artigo 129, iX, retirou – e vedou – de suas atri-
buições	a	representação	judicial	e	a	consultoria	jurídica	de	entidades	
públicas.

3. não se confundem os interesses patrimoniais dos órgãos estatais com 
o interesse público primário, mormente porque nestes casos há pro-
curadores	judiciais,	habilitados	a	defendê-los	em	juízo.

4.	 A	simples	presença	de	pessoa	jurídica	de	direito	público	em	um	dos	
pólos	da	relação	processual	não	enseja,	per si, a necessidade de atua-
ção do órgão ministerial.

5.	 A	importância	da	correta	identificação	das	matérias	nas	quais	há	ver-
dadeiro	interesse	público	primário,	ensejador	da	intervenção	minis-
terial,	fixa-se	na	necessidade	de	se	garantir	a	economia	e	celeridade	
processuais	na	prestação	da	tutela	jurisdicional.
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REsumo: As	cláusulas	gerais	e,	mais	especificamente	a	boa-fé	objetiva,	
foram responsáveis por uma verdadeira revolução na dogmática cível e na 
metodologia	jurídica	como	um	todo.	Este	estudo	busca	revisitar	justamente	
esta	confluência	através	da	obra	de	Karl	Larenz,	um	dos	maiores	civilistas	
do séc. XX. larenz oferece três parâmetros para orientar a aplicação da 
boa-fé	objetiva:	a	exigência	geral	de	justiça	consubstanciada	nos	princípios	
do sistema interno, consciência e o conceito de lealdade de todos ou do 
grupo	social	implicado,	e	a	jurisprudência	dominante.	

PaLaVraS-ChaVe: Karl larenZ, Boa-FÉ oBJetiva, clÁu-
Sula Geral, metodoloGia Jurídica, SiStema interno, 
PrincíPio da conFiança.

1. iNtroDUçÃo
A	jurisprudência	civilista	alemã	mostrou-se	suficientemente	adulta	para	
satisfazer as exigências que as cláusulas gerais colocam à ‘obediência in-
teligente’	do	juiz	(Heck)	quando	ela,	a	partir	das	crises	da	primeira	guerra	
mundial,	começou,	com	uma	calma	e	reflectida	ponderação,	a	preencher	as	
cláusulas	gerais	com	uma	nova	ética	jurídica	e	social	e,	assim,	a	adaptar	a	
ordem	jurídica	burguesa	à	evolução	social.	Assim,	ela	adquiriu	uma	função	
totalmente	nova	do	direito	 judicial	posterior	à	segunda	guerra	mundial.	
(WieacKer , 2004, p.546).

*. o autor é bacharel em Germanística pela universidade de chicago. Frequentou cursos 
na universidade livre de Berlim, universidade humboldt (ale), Brandeis university 
(eua) e iniciou programa de doutorado na universidade de Princeton (eua). É gra-
duando em direito pela universidade Federal da Bahia.



como aponta o professor Franz Wieacker, o desenvolvimento das 
cláusulas	gerais,	de	modo	abrangente,	e	da	boa-fé	objetiva,	de	maneira	
específica,	se	deu	em	terras	germânicas.	O	ambiente	jurídico	bem	particular	
do	pós-guerra,	favoreceu	esta	evolução.	Afinal,	como	deveriam	ser	tratados	
os	negócios	jurídicos	selados,	por	exemplo,	em	1937	e	que	ainda	deveriam	
gerar efeitos até a década de quarenta? neste período, o regime nazista se 
desfez,	a	Alemanha	atravessou	um	conflito	armado	sem	precedentes	e	se	
viu em ruínas, sob o controle de forças de ocupação (Besatzungsmächte), 
ou	seja,	não	havia	um	Estado	alemão1. no plano econômico, a retomada 
do crescimento somente viria no início da década de cinquenta. e até este 
verdadeiro “milagre econômico” ocorreu com tamanha velocidade que 
radicalmente alterou a composição da população economicamente ativa em 
poucos anos.2 o direito teve que rapidamente se adaptar aos novos tempos.

o código civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) foi publicado 
em	18	de	agosto	de	1896,	entrando	em	vigor	em	primeiro	de	janeiro	de	
1900. Por ser um período ainda sob a égide da Pandectística, o BGB foi 
pensado como um sistema fechado. “de certa forma, aí está delineado o 
mos geometricus, que, no espaço liberal que expande o século XiX até a 
República	de	Weimar,	sobrepõe	o	valor	‘certeza	jurídica’	ao	valor	‘justiça	
material’ e completa a obra de separação absoluta entre as esferas da moral 
e do dirieto” (martinS-coSta, 2000, p. 237). a terminologia de clas-
sificação	de	sistemas	em	“abertos”	e	“fechados”	foi	introduzida	por	Fritz	
Schulz	e	é	hoje	largamente	utilizada	pela	doutrina.	Os	sistemas	“abertos”	
são	identificados	com	uma	ordem	jurídica	construída	pela	jurisprudência	ao	
passo que os “fechados” estão presos intimamente aos códigos.3 a profes-

1. “anders als 1918 gab es 1945 keine deutsche Staatsgewalt mehr; die Souveränität des 
reiches ging über an die Gesamtheit der vier Besatzungsmächte – die uSa, die So-
wjetunion,	Großbritannien	und	Frankreich	–,	die	am	30.	August	1945	als	gemeinsames	
vollzugsorgan den alliierten Kontrollrat einsetzen”. (WinKler, 2002, p. 117).

2. “im Zeichen hoher Wachstumsraten vollzog sich in der Bundesrepublik während der 
fünfziger Jahre ein sozialer Wandel, der alles in den Schatten stellte, was es in der 
Weimarer republik und im ‘dritten reich’ an sozialen Strukturveränderungen gege-
ben hatte. der anteil der Selbständigen und der in der landwirtschaft beschäftigen 
Personen nahm ab, während der anteil der unselbständigen Beschäftigen, vor allem 
im dienstleistungsbereich, stieg, was zugleich eine Gewichtsverlagerung von den ar-
beitern zu den angestellten bedeutete”. (WinKler, 2002, p.160).

3. vide: canariS, claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema 
na Ciência do Direito.	[Trad.]	A.	Menezes	Cordeiro.	Lisboa:	Fundação	Calouste	Gul-
benkian, 2002. p. 103s. no mesmo sentido: “hier werde ich nach dem oben angedeu-
ten im groben zwei aufbauformen unterscheiden: das ‘geschlossene System’, wie es 
durch	die	Idee	der	Kodifikation	repräsentiert	wird,	und	das	‘offene	System’,	als	dessen	
moderner Prototyp die englische und anglo-amerikanische case-law method gelten 
darf”. (eSSer, 1956, p. 44).
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sora	Judith	Martins-Costa	ressalta	como	a	jurisprudência	foi	gradualmente	
rompendo com esta noção de sistema do código civil alemão através de 
instrumentos	como	a	cláusula	geral	da	boa-fé	objetiva.	

deve-se deixar claro, entretanto, que a compreensão sistêmica do 
BGB não se deve somente ao Zeitgeist ou ao posicionamento ideológico 
do legislador. na esteira do pensamento de antónio manuel da rocha 
Menezes	Cordeiro,	 a	 limitação	 era,	 primordialmente,	 científica.	Com	
efeito, conclui o professor português, que nem mesmo em nossos dias há 
consenso quanto à fórmula dogmática mais apropriada ao tratamento das 
cláusulas gerais.4 

retomando o ponto de vista do legislador do BGB, o professor Josef 
esser deixa assentado que este não pretendia conferir à cláusula geral da 
boa-fé	objetiva	o	conteúdo	que	o	dispositivo	passou	a	ter.5 a cláusula tem 
a seguinte redação:

§ 242. Leistung nach treu und Glauben. Der	Schuldner	ist	verpflichtet,	
die leistung so zu bewirken, wie treu und Glauben mit rücksicht auf die 
verkehrssitte es erfordern.6 

o legislador buscava fornecer ao credor, ainda de acordo com esser7, 
um critério para avaliar a maneira de cumprimento de sua obrigação. a 
norma deveria ser entendida no mesmo espírito do § 157, referente à in-
terpretação	dos	contratos	de	acordo	com	a	boa-fé	objetiva	e	os	costumes	
do tráfego.8 deste modo, as previsões contratuais acerca do processo de 
adimplemento a ser realizado pelo credor deveriam ser interpretadas com 
base na boa-fé e nos costumes do tráfego. não vislumbrava o legislador 
qualquer desvio com a natureza “fechada” do BGB ou qualquer atentado 
à ordem estabelecida da autonomia da vontade (ou autonomia privada, na 
expressão preferida pela doutrina alemã). muito menos, podia-se imaginar 

4. “Face aos elementos disponíveis na altura, pode considerar-se que o BGB veio limitar o 
âmbito e o alcance da boa fé. Fê-lo, porém, não por discordar, em substância, das saídas 
por	ela	concitadas,	mas	por	incapacidade	científica	de	encontrar	uma	fórmula	capaz	–	fór-
mula	essa	que,	com	probabilidade,	nem	hoje	seria	possível”.	(CORDEIRO,	2007,	p.	329).

5. eSSer, Josef. § 242 und die Privatautonomie. JuristenZeitung. tübingen, 1956, p. 
555-557. 

6. “§	242:	‘O	devedor	está	adstrito	a	realizar	a	prestação	tal	como	o	exija	a	boa	fé,	com	
consideração pelos costumes do tráfego’” (cordeiro, 2007, p. 325).

7. eSSer. § 242 und die Privatautonomie. p. 557.
8. § 157. auslegung von Verträgen. verträge sind so auszulegen, wie treu und Glauben 

mit rücksicht auf die verkehrssitte es erfordern. a tradução do professor menezes 
Cordeiro:	“os	contratos	interpretam-se	como	o	exija	a	boa	fé,	com	consideração	pelos	
costumes do tráfego”. (cordeiro, 2007, p. 325). Fazendo a comparação com o no-
vel código civil, o nosso art. 113 em muito se assemelha com o § 157.
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que	o	§	242	iria	se	transformar	em	fonte	de	construção	jurisprudencial	de	
novos institutos. 

2. a LeitUra De LareNZ Da CLáUSULa GeraL Da Boa-FÉ 
oBJetiVa

o mestre Karl larenz abre seu capítulo sobre o princípio do Treu und 
Glauben	 (a	 boa-fé	 objetiva	no	BGB)	 saudando	 a	 condução	da	 relação	
obrigacional sob os auspícios de um princípio ético-legal. tal como foi 
apontado acima, trata-se de um dispositivo difícil que demanda uma análise 
toda particular por parte da doutrina civilista.

Der	Grundsatz	von	´Treu	und	Glauben’	besagt	seinem	Wortsinn	nach,	daß	
jeder	in	‘Treue’	zu	seinem	gegebenen	Worte	stehen	und	das	Vertrauen,	das	
die	unerläßliche	Grundlage	aller	menschlischen	Beziehungen	bildet,	nicht	
enttäuschen	oder	mißbrauchen,	daß	er	sich	so	verhalten	soll,	wie	es	von	
einem redlich denkenden erwartet werden kann. (larenZ, 1987, p. 125).9

Como	salta	aos	olhos	da	definição	apresentada	por	Larenz,	a	boa-fé	
objetiva	é	um	critério	que	necessita	de	concretização	(konkretisierungs-
bedürftig),	ou	seja,	não	traz	em	seu	bojo	uma	medida	unívoca	de	como	a	
boa-fé deva ser medida ou aplicada. Por outro lado, apressa-se o doutrinador 
alemão	em	afirmar	que	não	estamos	diante	de	uma	fórmula	vazia,	passiva	
de qualquer tipo de concretização. É exigido do aplicador da norma um 
juízo	de	valor.	Todavia,	não	é	uma	cláusula	discricionária.	Como	a	fórmula	
apresentada	acima	determina,	o	juízo	de	valor	do	aplicador	deve	se	orien-
tar	a	todos	os	“seres	racionais	justos	e	equitativos.”	Três	parâmetros	são	
apresentados	pelo	mestre	de	Munique:	(1)	a	exigência	geral	de	justiça,	tal	
como	esta	se	encontra	consubstanciada	nos	princípios	da	ordem	jurídica;	
(2) a consciência e o conceito de lealdade de todos ou do grupo social 
implicado	e	(3)	a	jurisprudência	dominante.

3. a eXiGÊNCia GeraL De JUStiça CoNSUBStaNCiaDa NoS 
PriNCíPioS

o primeiro parâmetro é o mais obscuro porque demanda entender a 
visão	de	Larenz	da	ordem	jurídica.	Primeiramente,	deve	ficar	claro	a	de-
finição	de	Larenz	para	princípio	jurídico. “rechtsprinzipien sind leitende 
Gedanken einer (möglichen oder bestehenden) rechtlichen regelung, die 

9. “o princípio básico do Treu und Glauben	significa,	com	base	em	seu	sentido	literal,	
que	todos	devem	ser	leais	a	sua	palavra	e	não	disapontar	ou	abusar	da	confiança	de	
outrem,	dado	que	esta	constitui	a	base	de	 toda	relação	humana.	Significa	ainda	que	
todos devem agir tal como é esperado de um ser racional honesto”. (tradução livre).
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selbst noch keine der ‘anwendung’ fähige regeln sind, aber in solcher 
umgesetzt werden können.” (larenZ, 1979, p. 23)10 assim sendo, os 
princípios “apontam” para a direção em que deve ser gerada a norma ou, 
haja	vista	a	interpretação	teleológica	da	norma	(LARENZ,	1991,	p.	333s),	
a	direção	em	que	uma	norma	já	existente	deve	ser	interpretada.	O	conteúdo	
dos princípios é axiológico, condizente com a visão de um sistema interno 
composto de valores, desenvolvida por larenz (larenZ, 1991, p. 474s) e 
canaris. os princípios têm esta função positiva, mas detêm igualmente uma 
negativa, i.e., não permitem o reconhecimento de normas de acordo com 
valores não comportados ou comportáveis pelo seu substrato axiológico. 
a conversão de princípios em normas que possam ser aplicadas a casos 
concretos demanda um processo de concretização. esta é exatamente a 
situação com a qual o aplicador se depara na tentativa de aplicar a cláusula 
geral da boa-fé. larenz reconhece um certo grau de incerteza intrínseca 
e	a	necessidade	de	um	novo	juízo	de	valor.	Neste	ponto,	o	aplicador	pre-
cisa, necessariamente, lançar mão das funções positivas, i.e., o conteúdo 
axiológico, e negativa, i.e., para descartar as opções de concretização 
irreconciliáveis com os valores contidos no princípio. 

Larenz	baseia	o	controle	do	conteúdo	dos	princípios	em	uma	figura	
representativa	de	 todo	o	 ordenamento	 jurídico:	das richtige Recht. “o 
Direito	 justo”11 é uma expressão que deu título ao livro Die Lehre von 
dem richtigen Rechte de rudolf Stammler. “direito” para Stammler, em 
oposição à escola do direito natural, remete sempre a uma ordem positi-
va	específica	no	tempo	e	no	espaço.	Já	a	noção	de	“correção”	se	refere	à	
possibilidade	da	pretensão	de	validade	normativa	de	um	sistema	jurídico	
ser	 justificável	materialmente.	Os	valores	 realizados	pelo	 ordenamento	
precisam	ser	justos,	ou	seja,	dependem	de	uma	apreciação	ética.	A	mera	
correição quanto à concatenação formal dos conceitos não basta. Por outro 
lado,	não	se	trata	de	um	sistema	jurídico	ideal,	perfeito.	Por	estar	no	tempo	
e no espaço, o ordenamento se encontra limitado em suas possibilidades 
pelas vicissitudes da história e da concreta existência humana em sociedade. 
Assim,	as	normas	jurídicas	que	compõem	este	sistema	justo	aspiram	a	uma	
correção meramente relativa12	ou	devem	se	“orientar”	por	este	objetivo.	

10. “Princípios	jurídicos	são	ideias	diretivas	de	um	regulamento	legal	(possível	ou	existen-
te), que ainda não são normas passíveis de aplicação, mas que podem ser transforma-
das nestas”. (tradução livre).

11. expressão conforme a tradução do professor José lamego. (larenZ, 1997, p. 694).
12. “unter ‘relativ’ richtigen rechtssätzen müssen dabei solche verstanden werden, die 

unter	den	 jeweils	gegebenen	Bedingungen,	 in	 ihrer	Relation	zu	der	geschichtlichen	
Zeit	also,	den	Maßstäben	des	Richtigen	genüngen”.	(LARENZ,	1979,	p.	18).
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Partindo	da	 compreensão	 stammleriana	 do	 “Direito	 justo,”	Larenz	
desenvolve uma maneira de avaliar o conteúdo axiológico dos princípios. 
Um	sistema	relativamente	justo	precisa	ser	composto	de	princípios	que	se	
orientem	em	vistas	de	um	“Direito	justo.”	O	primeiro	passo	é	identificar	
os princípios, que podem estar presentes de maneira expressa ou imanente 
no ordenamento. a mera generalização das normas não basta para isolar os 
princípios, mas o aplicador deve buscar as “ideias diretivas” que tornam 
as regras razoáveis. os princípios encontrados desta forma passam a ser 
hipóteses	que	devem	ser	novamente	aplicadas	sobre	as	normas	jurídicas	
para comprovar sua capacidade de esclarecimento das sutilezas das regras 
e da possibilidade de se construir um todo coerente. o supramencionado 
fator	intrínseco	de	indeterminação	faz	com	que	os	princípios	não	sejam	
passíveis	de	ser	plenamente	expressos	em	um	conceito.	Conquanto	seja	pos-
sível determinar até certo ponto o conteúdo axiológico dos princípios, sua 
completa gama de efeitos não pode ser precisada de maneira abstrata. Por 
vezes,	é	mais	fácil	ilustrar	um	princípio	do	que	defini-lo	conceitualmente.	

o controle dos princípios não é feito somente em referência às normas 
jurídicas.	Os	próprios	princípios	já	são	etapas	intermediárias	de	concre-
tização	do	“sentido	basilar”	ou	da	“finalidade	última”	do	ordenamento:	a	
ideia de direito. 

Erinnern	wir	uns,	daß	Prinzipien	richtigen	Rechts	Rechtfertigungsgründe	
für regelungen sein sollen, so können dies nur solche Prinzipien sein, die 
sich	vor	anderen	dadurch	auszeichnen,	daß	sei	eine	unmittelbaren	Sinnbezug	
aufweisen zu einem letzten Grundsinn oder, wenn wir dabei den teleo-
logischen charakter aller regelung berücksichtigen, einem endzweck allen 
rechts, in dem wir zugleich den letzten rechtfertigungsgrund für seinen 
normativen anspruch erblicken. Für diesen Grundsinn oder endzweck des 
rechts hat sich in der neueren rechtsphilosophie der ausdruck ‘rechtsidee’ 
durchgesetzt. (larenZ, 1979, p. 29).13 

a ideia de direito sofre ainda mais com a necessidade de concretiza-
ção e o fator intrínseco de indeterminação. todavia, tal como as normas 
jurídicas	para	com	os	princípios	intermediários,	os	princípios	agem	como	
controle de possíveis concretizações da ideia de direito e lhe conferem 

13. “Lembremos-nos	que	princípios	de	Direito	justo	devem	ser	justificativas	para	as	re-
gras, logo, somente podem ser tais princípios, os que, antes de outros, demonstrarem 
que são referências imediatas a um sentido basilar último ou, quando considerarmos o 
caráter	teleológico	de	todo	regramento,	uma	finalidade	última,	na	qual	nós	avistemos	
igualmente	 a	 justificativa	final	 para	 sua	 pretensão	 de	 validade	 normativa.	 Para	 este	
sentido	basilar	ou	finalidade	última	do	Direito	se	consolidou	na	nova	filosofia	jurídica	
a expressão ‘ideia de direito’”. (tradução livre).
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um conteúdo mínimo.14	Usando	este	procedimento	e	ainda	identificando	
características	constante	a	esta	noção	de	Direito	na	história	da	filosofia	
ocidental,	Larenz	chega	a	dois	objetivos	gerais	do	Direito:	Rechtsfriede 
(paz sob a ordem legal) e Gerechtigkeit (justiça).

insta frisar que, malgrado ofereça larenz esta arquitetura interna de 
princípios com seus conteúdos axiológicos, de maneira alguma deve este 
sistema ser entendido de maneira axiomático-dedutiva. em várias passa-
gens o mestre de munique acentua o “fator intrínseco de indeterminação” 
e a impossibilidade de se conceituar de maneira abstrata e por inteiro os 
princípios.	Do	mesmo	modo,	o	sistema	interno	está	sujeito	a	mudanças	ao	
longo do tempo. com esteio em Stammler, larenz defende a noção de um 
“Direito	justo”	relativo.	O	mesmo	caráter	histórico	surge	no	seu	Metho-
denlehre. todavia, este chama a atenção para o fato que certos princípios 
têm	realmente	pertencido	há	séculos	à	nossa	ordem	jurídica,	e.g.,	autono-
mia	privada,	força	vinculativa	dos	contratos	e	o	princípio	da	confiança	no	
tráfego	jurídico	(LARENZ,	1991,	p.487).

4. o CoNteÚDo aXioLóGiCo Do PriNCíPio Do TREU UND 
GLAUBEN

uma vez apresentado o entendimento de larenz sobre a estrutura do 
sistema	interno	de	Direito,	juntamente	com	o	processo	de	concretização	
dos princípios, deve-se analisar mais minuciosamente o próprio conteúdo 
axiológico do princípio do Treu und Glauben.

dagegen tritt die rechtsethische Komponente in den vordergrund bei dem 
Grundsatz	von	‘Treu	und	Glauben.’	Er	besagt	einmal,	daß	ein	in	zurechenbar	
Weise erwecktes vertrauen eingelöst werden soll, wenn der andere dem 
entsprechend vertraut hat; die erweckung des verrtauens ist ‘zurechenbar,’ 
wenn	derjenige,	der	es	erweckt,	erkennt	oder	erkennen	muß,	daß	der	andere	
vertraut. insofern ist er identisch mit dem vertrauensprinzip. (larenZ, 
1991, p. 85).15 

14. “in unserem Fall könnten wir einen bestimmten mindesinhalt der rechtsidee im 
vorgriff auf die weiteren ausführungen in Form einer hypothetischen Setzung an-
nehmen	 und	 die	 Bestätigung	 dieser	Annahme	 davon	 erwarten,	 daß	 sie	 es	 uns	 er-
möglicht, in der tat bestimmte Prinzipien, von denen einige obendrein als ‘evident’ 
erscheinen mögen, als Konkretisierungen der so verstandenen idee zu erkennen. in 
der rückwendung von den als solchen erkannten Konkretisierungen der idee zu de-
ren	Sinngehalt	würde	dieser	dann	sowohl	an	Deutlichkeit	wie	an	Gewißheit	gewin-
nen. dies wäre wiederum ein vorgehen in der art des ‘hermeneutischen Zirkels’”. 
(larenZ, 1979, p. 30).

15. “De	modo	contrário,	assume	maior	relevo	o	componente	 júridico-ético	no	princípio	
basilar	 da	 boa-fé	 objetiva.	 Ele	 indica,	 por	 um	 lado,	 que	 a	 confiança	 despertada	 de	
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O	princípio	da	confiança	vem	sendo	paulatinamente	construído	pela	
doutrina há várias décadas. este busca proteger a “aparência de direito,” 
quando	um	dos	membros	da	relação	jurídica	tenha	dado	causa	a	determi-
nadas expectativas com relação a certos direitos. Por óbvio, certos fatores 
condicionam a proteção da “aparência de direito,” tais como o transcurso 
de	um	período	de	tempo	considerável	e	um	comportamento	que	justifique	o	
nascimento	da	confiança	de	que	determinada	situação	jurídica	permanecerá	
no tempo. em última instância, os contornos precisos dos requisitos carecem 
de	um	processo	de	concretização	que	ocorre	através	da	jurisprudência,	i.e.,	
pelos “grupos de casos” que serão estudados adiante, e pela doutrina, em 
grande parte, pela construção dogmática de novos institutos. via de regra, 
o critério básico é o dever de reconhecimento por um dos membros da 
relação	jurídica	de	que	sua	conduta	gera	determinada	expectativa	de	que	
a	relação	jurídica	não	será	mudada.

há um segundo componente que se traduz em uma noção de segurança 
de	tráfego	jurídico.

allerdings geht der Grundsatz darüber hinaus; er verlangt auch eine gegen-
seitige rücksichtnahme vor allem in solchen rechtsverhältnissen, die ein 
länger währendes Zusammenwirken erfordern, rücksicht auf den anderen 
auch bei der ausübung eines rechts, sowie allgemein ein verhalten, wie 
es unter redlich denkenden verkehrsteilnehmern erwartet werden kann. 
(larenZ, 1991, p. 85).16 

nesta linha de intelecção, surgem novas funções para a cláusula geral 
da	boa-fé	objetiva,	 tais	como	o	surgimento	de	deveres	acessórios	não	
previstos em contratos. não se trata apenas de se resguardar a “aparência 
de	um	Direito”	e	a	“confiança”	de	cada	contratante,	mas	de	se	criar	um	
ambiente	 propício	 para	 que	prosperem	negócios	 jurídicos,	 bem	como	
outros	tipos	de	relações	jurídicas.	Pode-se	observar	que,	mesmo	sem	haver	
uma referência por parte de larenz, há uma mitigação do formalismo, 
na esteira da bona fides romana (lieBS, 2004, p. 264s). no tocante es-
pecificamente	a	contratos,	o	civilista	alemão	afirma	que	seu	sentido	e	a	
finalidade,	tal	como	suas	circunstâncias,	devem	ser	considerados.	Como	

maneira	imputável	deve	ser	honrada;	a	confiança	é	imputável	quando	aquele	que	a	des-
pertou,	reconhece	ou	deveria	reconhecer	que	o	outro	confia.	Neste	respeito,	é	idêntico	
com	o	princípio	da	confiança”.	(Tradução	livre).	

16. “todavia, o princípio basilar transcende este ponto; ele demanda uma consideração 
recíproca	principalmente	em	tais	relações	jurícas	que,	durante	uma	longa	cooperação,	
exijam	consideração	do	outro	também	durante	o	exercício	de	um	direito,	como	se	pode	
esperar	de	participantes	honestos	e	pensantes	do	tráfego	jurídico”.	(Tradução	livre).

114 cássio Frederico Gonçalves e marinho Pereira



será estudado adiante, os costumes de tráfego também assumem uma 
posição de destaque.17 

5. oS ParâMetroS reMaNeSCeNteS

os dois parâmetros remanescentes, i.e., a consciência e o conceito de 
lealdade	de	todos	ou	do	grupo	social	implicado;	e	a	jurisprudência	domi-
nante,	demonstram	a	abertura	da	cláusula	geral	da	boa-fé	objetiva	para	a	
situação	concreta	do	caso.	De	fato,	Larenz	identifica	uma	estreita	relação	
entre estes dois elementos.

Vielmehr	enthalten	sie	[ausfüllungsbedürftige	Wertungsmaßstäbe]	jeweils	
einen	spezifischen	Rechtsgedanken,	der	sich	zwar	jeder	begrifflichen	De-
finition	entzieht,	aber	durch	allgemein	akzeptierte	Beispiele	verdeutlicht	
werden kann. Sie erhalten ihre inhaltliche ausfüllung durch das übereins-
timmende	Rechtsbewußtsein	der	zur	Rechtsgemeinschaft	Verbundenen,	das	
sowohl durch tradition geprägt, wie in ständiger neubildung begriffen ist. 
Gleichsam	als	das	‘Sprachrohr’	deises	allgemeinen	Rechtsbewußtseins	be-
trachten sich die Gerichte, die sich dabei vorwiegend an Beispielen solcher 
entscheidungen orientieren, die als fraglos empfunden werden oder durch 
eine längere rechtsprechung gesichert sind. (larenZ, 1991, p. 223).18

Como	já	foi	demonstrado	acima,	certos	critérios	legais,	tais	como	a	
boa-fé	objetiva,	não	são	passíveis	de	uma	definição	fechada	em	um	con-
ceito abstrato. todavia, exemplos de sua aplicação podem ser usados para 
ilustrar o seu contéudo axiológico e negar peremptoriamente qualquer 
tentativa	de	identificar	estas	pautas	com	“fórmulas	vazias.”	Para	além	da	
estrutura	interna	já	identificada	acima,	as	pautas	também	são	preenchidas	
pela	“consciência	jurídica	geral	dos	membros	da	comunidade	jurídica.”	
não se deve reduzir tal comunidade a apenas os operadores do direito, 
mas	incluindo	todos	que	vivem	sob	determinada	ordem	jurídica.	Insta	frisar	

17. “Er	hat	zur	Folge,	daß	ein	Vertrag	nicht	nur	gemäß	seinem	‘Buchstaben’	sondern	so	zu	
erfüllen ist, wie es sein Sinn und Zweck verlangt und wie es der andere Partner nach 
den gesamten umständen, anch dem, was zwischen den Parteien besprochen, wenn 
auch vielleicht nicht im einzelnen im vertragstext festgehalten war, und nach den Ge-
flogenheiten	des	redlichen	Geschäftsverkehrs	erwarten	darf”.	(LARENZ,	1979,	p.	85s).

18. “Ao	invés,	contém	[as	pautas	de	valoração	que	carecem	de	preenchimento	valorativo]	
sempre	uma	ideia	jurídica	específica	que	decerto	se	subtrai	a	toda	a	definição	conceptu-
al,	mas	que	pode	ser	clarificada	por	meio	de	exemplos	geralmente	aceites.	Estas	pautas	
alcançam	o	seu	preenchimento	de	conteúdo	mediante	a	consciência	jurídica	geral	dos	
membros	da	comunidade	jurídica,	que	não	só	é	cunhada	pela	tradição,	mas	que	é	com-
preendida como estando em permanente reconstituição. os tribunais consideram-se de 
certo	modo	como	‘caixas	de	repercussão’	dessa	consciência	jurídica	geral	e,	neste	sen-
tido, orientam-se predominantemente pelos exemplos de decisões tidas como inques-
tionáveis	ou	corroboradas	por	uma	 larga	 jurisprudência”.	 (LARENZ,	1997,	p.	311).	
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também que o parâmetro a ser usado pode se referir a determinado grupo 
social	implicado	pela	norma.	No	caso	específico	da	boa-fé	objetiva,	Larenz	
menciona, por exemplo, fazendeiros e comerciantes (larenZ, 1987, p. 
126).	Tal	consciência	jurídica	não	é	estática,	mas	está	em	constante	trans-
formação, apesar da tradição agir como elemento estabilizador. 

os tribunais se compreendem como verdadeiras “caixas de resso-
nância”	desta	consciência	jurídica.	Todavia,	não	está	muito	claro	como	a	
comunicação entre os tribunais e a comunidade ocorre. uma possibilidade 
seria	 afirmar	 que	 cada	magistrado,	 pelo	 simples	 fato	 de	 fazer	 parte	 da	
comunidade	 jurídica,	 compartilha	 desta	 consciência	 e	 dela	 tem	conhe-
cimento	pleno.	Tal	não	parece	ser	a	explicação	de	Larenz,	haja	vista	que	
ele	afirma	que	os	tribunais	se	orientam	pelas	decisões	“inquestionáveis	e	
corroboradas	por	uma	larga	jurisprudência.”	Assim,	se	poderia	inferir	que	
o	conjunto	de	juízes	têm	acesso	à	consciência	jurídica	e	que	exercem	um	
tipo	de	controle	coletivo	da	jurisprudência.	Por	último,	poder-se-ia	ainda	
congitar da hipótese de o controle ser realmente exercido pela sociedade 
como um todo ao aceitar determinadas decisões emanadas dos tribunais. 
assim, os tribunais estariam levando em consideração a capacidade de 
suas decisões de construir “consenso” na comunidade. 

em outro ponto de sua Methodenlehre, larenz suscita dúvidas quanto 
à viabilidade dos tribunais se orientarem por uma “moral social.” 

nur einige der genannten ‘Generalklauseln’ enthalten so etwas wie eine 
Verweisung	auf	anderweit	gegebene,	außerrechtliche	Normen;	so	etwa	die	
‘guten	Sitten’	auf	die	jeweils	anerkannte	Sozialmoral.	Indessen,	was	die	
jeweils	herrschende	Sozialmoral	 in	dieser	oder	 jener	Situation	verlangt,	
ist wiederum zumeist schwer feststellbar; auf weiten Gebieten gehen die 
anschauungen darüber, was moralisch erlaubt sei, was nicht mehr, heute 
weit auseinander. die rechstprechung ist daher dazu übergegangen, die 
‘herrschende	Sozialmoral’	ihrerseits	an	den	grundlegenden	Wertmaßstäben	
der rechtordnung, insbesondere der verfassung, zu messen, sie konkretisiert 
also	den	Maßstab	im	Hinblick	auf	spezifisch	rechtliche	Wertungsmaßstäbe	
un von ihr selbst in beispielgebenden entscheidungen gesetzte richtpunkte. 
(larenZ, 1991, p. 289).19

19. “Só algumas das denominadas ‘cláusulas gerais’ contêm algo como uma remissão a 
normas	 extrajurídicas,	 dadas	 noutro	 lugar;	 assim,	 por	 exemplo,	 os	 bons	 constumes	
remetem para a moral social que é em cada caso reconhecida. no entanto, o que a 
moral social, que é em cada caso dominante, exige nesta ou naquela situação é, por 
seu	turno,	nas	mais	das	vezes,	difícil	de	determinar;	as	concepções	sobre	o	que	é,	ou	já	
não	é,	moralmente	permitido	são	hoje,	em	muitos	domínios,	largamente	discrepantes.	
A	jurisprudência	dos	tribunais,	por	seu	lado,	não	só	passou	há	muito	a	medir	a	‘moral	
social	dominante’	segundo	as	pautas	de	valor	fundamentais	do	ordenamento	jurídico,	
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Primeiramente, larenz busca conter a incidência do problema ao 
afirmar	que	apenas	algumas	cláusulas	gerais	carecem	de	complementação	
através	de	normas	extrajurídicas.	Por	óbvio,	toda	cláusula	geral	tem	em	seu	
núcleo um critério a ser concretizado ou, para usar a nomenclatura de José 
lamego, uma “pauta de valoração que carece de preenchimento valorati-
vo”.	Ao	negar	que	algumas	delas	façam	remissão	a	normas	extrajurídicas,	
Larenz	estaria	afirmando	que	a	maioria	delas	seria	concretizada	usando	
as	pautas	valorativas	já	presentes	no	ordenamento	jurídico.	Este	conteúdo	
axiológico brotaria do sistema interno, tal como descrito no item supra. 
Indo	além,	Larenz	ressalta	as	dificuldades	enfrentadas	pelo	aplicador	do	
Direito	quando	forçado	a	lançar	mão	de	critérios	extrajurídicos,	e.g.,	“bons	
costumes.”	A	moral	social,	fonte	dos	critérios	axiológicos	extralegais,	já	que	
não há menção qualquer a um direito natural, não se mostra adequada a 
dirimir as dúvidas do aplicador. de acordo com o mestre de munique, não 
há	como	se	identificar	uma	“moral	dominante,”	ao	ponto	que	esta	possa	
orientar a concretização das pautas valorativas presentes nas cláusulas 
gerais. a “moral social dominante’ é, de fato, deslocada pelos princípios 
internos do ordenamento ou pelos princípios constitucionais. 

vê-se, destarte, que larenz acaba por negar a função que ele mesmo 
indicou	à	“consciência	jurídica	geral	dos	membros	da	comunidade	jurídica.”	
Resta	exclarecida	a	razão	porque	Larenz	não	conseguia	definir	de	maneira	
expressa	a	relação	existente	entre	a	“consciência	jurídica”	e	os	tribunais.	
os tribunais, cada vez mais, perdem sua função de “caixa de ressonância” 
e passam a se orientar pelos seus próprios antecedentes. 

durch ihre verdeutlichung an ‘einleuchtenden’ Beispielen und sodann durch 
den vergleich mit anderen, nach ihnen beurteilten Fällen, sowie durch die 
herausarbeitung weiterer, speziellerer rechtsgedanken aufgrund einer 
rechtlichen	Analyse	derjenigen	Fälle,	an	denen	sie	hervortreten,	gelingt	es	
der	Rechtsprechung	nach	und	nach,	den	relativ	‘unbestimmten’	Maßstab	
inhaltlich anzureichen, mit Bezug auf bestimmte Fälle und Fallgruppen zu 
konkretisieren	und	dadurch	schließlich	ein	Geflecht	von	Entscheidungsmus-
tern	zu	schaffen,	in	das	neu	zu	beurteliende	Fälle	größtenteils	eingeordnet	
werden können. die Kommentare zu § 242 BGB geben ein eindrucksvolles 
Beispiel hierfür. (larenZ, 1991, p. 292).20

em especial da constituição, como concretiza, consequentemente, a pauta, atendendo 
a	pautas	de	valoração	especificamente	jurídicas,	que	ela	própria	estabelece	em	decisões	
que servem de exemplo”. (larenZ, 1997, p. 407).

20. “A	jurisprudência	dos	 tribunais,	esclarecendo	mediante	exemplos	‘ilustrativos’	estas	
ideias	 jurídicas	e	princípios	e,	de	seguida,	por	via	da	comparação	com	outros	casos	
julgados	em	conformidade	com	eles,	bem	como	mediante	a	elaboração	de	ideias	ju-
rídicas	novas	e	mais	especiais,	com	base	na	análise	jurídica	dos	casos	em	que	elas	se	
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Já que o preenchimento das pautas é feito quase que exclusivamente 
pelo	procedimento	de	concretização	de	princípios,	as	decisões	 judiciais	
podem ser entendidas como mais um passo desta cadeia. assim, temos o 
ciclo	completo.	Do	ponto	mais	abstrato	na	figura	do	“Direito	justo”	até	a	
aplicação concreta das cláusulas gerais à realidade social. através deste 
todo	é	que	Larenz	pretende	que	seja	 feito	o	controle	da	correção	deste	
procedimento. assim, as decisões se tornam verdadeiros “exemplos ilus-
trativos” dos princípios, que buscam demonstrar os conteúdos axiológicos 
dos princípios. em sua Methodenlehre,	Larenz	afirma	que	o	esclarecimento	
é recíproco, acha vista que os princípios orientam as decisões que, por sua 
vez, tornam mais intelegível o conteúdo dos princípios. este processo é 
velho conhecido dos hermeneutas e na própria dogmática alemã é referido 
por Karl engisch como “das Hin- und Herwandern des Blickes.” 

todavia, os precedentes ou “exemplos ilustrativos” não têm apenas a 
função de esclarecer o conteúdo dos princípios, mas passam a ter a quali-
dade	heurística	de	orientar	a	jurisprudência	no	processo	de	julgamento	de	
novos	casos.	Como	ressalta	Larenz,	a	jurisprudência	criada	com	base	na	
cláusula	geral	da	boa-fé	objetiva	exemplifica	muito	bem	este	fenômeno.	Por	
ser	uma	pauta	carecida	de	preenchimento,	a	boa-fé	objetiva	não	é	passível	
de subsumir o caso concreto.21 todavia, a doutrina alemã empreendeu um 
esforço de pesquisa hercúleo com a intenção de construir um cânone de 
“grupos de casos” (Fallgruppen) com determinados efeitos legais. deste 
modo, o aplicador passou a buscar o “grupo” com que o seu caso mais 
estreitamente	se	identifica.	A	este	está	ligada	determinada	consequência	
jurídica.	Estes	“grupos	de	casos”	acabaram	por	ficar	intimamente	ligados	
a novos institutos civilistas como a suppressio (Verwirkung). 

não se pode, por outro lado, falar na possibilidade de se subordinar a 
cláusula	geral	da	boa-fé	objetiva	ao	cânone	de	“grupos	de	casos.”	Isto	iria	
anular a própria cláusula geral ao permitir um processo de aplicação similar 
às regras capazes de subsumir casos concretos. esta não pode ser o animus 
da lei consubtanciada em seu texto (larenZ, 1987, p. 127).

manifestam, consegue enriquecer cada vez mais o conteúdo da pauta relativamente 
‘indeterminada’, concretizá-la em relação a certos casos e grupos de casos e, deste 
modo,	criar	finalmente	um	entrelaçado	de	modelos	de	resolução	em	que	possam	ser	
arrumados,	na	sua	maioria,	os	novos	casos	a	julgar.	Os	comentários	ao	§	242	do	BGB	
oferecem um exemplo expressivo nesta matéria”. (larenZ, 1997, p. 411).

21. “Auf	der	 anderen	Seite:	 eben	weil	 es	keine	Definition	gibt,	 läßt	 sich	darunter	nicht	
subsumieren; es handelt sich bei ‘treu und Glauben’ nicht um einen Begriff, sondern 
um	ein	zwar	in	die	äußere	Form	eines	Rechtssatzes	gebrachtes,	jedoch	konkretisierun-
gsbedürftiges, zu unmittelbarer anwendung auf den einzelnen Fall nicht geeignetes 
Prinzip.” (larenZ, 1979, p. 86).
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não se pode, contudo, aceitar que larenz simplesmente buscou 
“maquiar”	 sua	 posição	 quanto	 à	 importância	 da	 “consciência	 jurídica	
geral	dos	membros	da	comunidade	 jurídica”	e	da	“moral	social.”	Estes	
elementos estão presentes tanto em seu Lehrbuch des Schuldrechts quanto 
na sua Methodenlehre. neste diapasão, duas perspectivas se apresentam 
tornando o argumento de larenz mais compreensível. Primeiramente, é 
possível,	 embora	não	 esteja	 claro	 em	 sua	 exposição	 sobre	 as	 cláusulas	
gerais	e	a	boa-fé	objetiva,	que	a	posição	de	Larenz	leve	em	consideração	
o fator histórico. como foi comentado acima, não foi a intenção inicial do 
legislador mudar radicalmente o cenário regulatório do direito civil. não 
obstante,	as	mudanças	sociais	profundas	na	Alemanha	fizeram	com	que	
o	momento	exigisse	da	jurisprudência	uma	postura	mais	ativa	perante	os	
casos	concretos.	As	cláusulas	gerais	e	a	boa-fé	objetiva,	particularmente,	
foram fundamentais nesse processo. nos primeiros momentos, não havia, 
logicamente,	nenhuma	jurisprudência	consolidada	a	orientar	as	decisões	
dos magistrados. do mesmo modo, os princípios, muitos deles imanentes 
à	ordem	jurídica,	não	estavam	claros.	Deve-se	ter	em	mente	o	processo	
dialético de concretização e esclarecimento mútuo entre os princípios mais 
e os menos gerais, até se atingir as decisões mesmas. neste cenário, os 
outros	dois	parâmetros	de	aplicação	da	cláusula	geral	da	boa-fé	objetiva	não	
eram	de	grande	valia	aos	juízes.	A	“moral	social”	e	a	“consciência	jurídica	
geral” tinham um papel mais importante. À medida que se apronfundava 
a	compreensão	dos	princípios	e	que	a	jurisprudência	construia	“grupos	de	
casos” e novos institutos, o segundo parâmetro perdia sua relevância. 

ainda assim, não resta hialino a razão porque larenz não discutiu 
expressamente esta perspectiva histórica. especialmente em seu Lehrbuch 
des Schuldrechts, com uma preocupação mais prática como todo manual, 
não seria mais didático simplesmente omitir este elemento? Forçosa é a 
resposta negativa. 

em primeiro lugar, larenz chama a atenção do leitor de que a boa-fé 
objetiva	não	se	limita	aos	negócios	jurídicos,	mas	está	presente	em	toda	
relação	jurídica,	e.g.,	com	base	em	direitos	reais,	relações	processuais	e	de	
direito público. nesta linha de intelecção, não se pode pensar a cláusula 
geral	da	boa-fé	objetiva	como	uma	norma	igual	a	qualquer	outra.	Especial-
mente no âmbito das relações obrigacionais, ela é um de seus princípios 
basilares.22 isto lhe confere a capacidade de limitar a incidência de outras 
normas. esta é a função corretiva do § 242.

22. “es fragt sich aber, ob § 242 nur eine norm ist, die, wie andere ‘zwingende’ rechts-
sätze auch, neben allen übrigen (zwingenden oder dispositiven) normen und mit glei-
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indo mais além, o mestre de munique chama à memória a importância 
que	a	cláusula	geral	da	boa-fé	objetiva	teve	para	a	criação	de	novos	institutos	
e novos princípios. todavia, ele ressalta que esta função ainda continua 
válida em nossos dias. claro que apenas em casos extremos de iniquidade 
ou	de	um	resultado	legal	absolutamente	inaceitável,	é	justificável	se	fazer	
uso	da	boa-fé	objetiva	para	alterar	disposições	legais	expresas.	Contra	este	
precedimento	pesa	o	princípio	da	segurança	jurídica.	Do	mesmo	modo,	a	
criação	de	novas	soluções	jurídicas	pode	ser	realizada	através,	principal-
mente, da analogia e da “redução teleológica” (teleologische Reduktion). e 
com	respeito	fiel	a	certos	limites.	Não	é	aceitável	lesar	o	direito	de	terceiro	
e	nem	flexibilizar	formalidades	exigidas	expressamente	pela	lei.

Jedoch kann ein unmittelbarer rückgriff auf ein rechtsethisches Prinzip, 
wie das von treu und Glauben, dann nicht ausgeschlossen werden, wenn 
andernfalls eine Situation entstehen oder fortstehen würde, die als ein 
‘Rechtnotstand’	bezeichnet	werden	kann.	Es	versteht	sich,	daß	solche	Situ-
ation	aber	außerhalb	des	normalen	Anwendungsbereichs	des	§	242	liegen.	
(larenZ, 1987, p. 130).23

e aqui está a razão porque se revela imprescindível a manutenção 
do segundo parâmetro a guiar a aplicação do § 242. o desenvolvimento 
do direito imanente à lei e, até mesmo, em sua vertente superadora do 
ordenamento	jurídico	ainda	pode	e	deve	ser	usada	em	nossos	dias.	Não	
está larenz tratando apenas de uma curiosidade histórica que não tem 
maiores consequências para o aplicador contemporâneo. É, em verdade, 
uma	função	excepcional	da	boa-fé	objetiva,	mas	que	não	pode	ser	des-
cartada	previamente.	Nesta	situação	de	“estado	de	necessidade	jurídico,”	
as circunstâncias que outrora exigiram a orientação da “moral social” e 
da	“consciência	jurídica	geral”	estarão	novamente	presentes.	Não	haverá	
uma	jurisprudência	dominanate	e	nem	estarão	os	princípios	norteadores	
delineados plenamente. mais uma vez, o magistrado deve usar o segundo 
parâmetro para concretizar a cláusula geral.

chem Geltungsanspruch wie diese gilt, oder ob § 242 einem obersten Grundsatz des 
Rechts	der	Schuldverhältnisse	der	Art	enthält,	daß	dieser	die	Kraft	hat,	andere	Normen	
einzuschränken, wenn ihre anwendung zu einem mit ihm nicht zu vereinbarenden 
ergebnis führen würde. die rechtsprechung hat sich seit langem für die zweite au-
ffassung	entschieden	und	demgemäß	nicht	selten	die	Anwendbarkeit	anderer	Gesetzes-
vorschriften beschränkt”. (larenZ, 1987, p. 129).

23. “todavia, não se pode excluir um recurso imediato a um princípio ético-legal, como 
o	 princípio	 da	 boa-fé	 objetiva,	 quando,	 de	 outro	modo,	 uma	 situação	 que	 pode	 ser	
descrita	como	um	“estado	de	necessidade	 jurídica”	surgiria	ou	permaneceria.	Fique	
claro que tal situação está, entretanto, fora do âmbito normal de aplicação do art. 242”. 
(tradução livre).
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6. DoiS ParâMetroS SUBSiDiárioS

larenz contempla a possibilidade dos três parâmetros principais não 
bastarem para orientar a aplicação do § 242. assim, dois novos parâme-
tros surgem para auxiliar o magistrado. os costumes do tráfego, previstos 
expressamente no dispositivo em comento, compõem a primeira via 
subsidiária para se superar circunstâncias especiais. o segundo remete a 
um ponto controvertido na própria Methodenlehre:	o	juízo	subjetivo	do	
aplicador do direito.

die verkehrssitte und der handelsbrauch können nur insoweit 
beachtet	werden,	als	sie	mit	den	Wertungsmaßstäben	der	Rechtsord-
nung in einklang stehen. Sie setzen aber nicht autonome rechtliche 
Maßstäbe.	Wer	die	Verkehrssitte	außer	acht	läßt,	kann	dadurch	einen	
rechtlichen nachteil erleiden, weil die rechtsordnung in der regel 
denjenigen	schützt,	der	von	seinem	Geschäftspartner	die	Beachtung	
der verkehrssitte erwartet und erwarten kann. Jedoch macht der 
Verstoß	gegen	eine	Verkehrssitte	allein	ein	Verhalten	noch	nicht	
rechtswidrig. (larenZ, 2004, p. 57).24

larenz acentua a distinção entre o direito consuetudinário (os costumes) 
e os costumes do tráfego e os usos. o primeiro é reconhecido como fonte 
de	Direito,	conquanto	sejam	observados	três	requisitos:	(1)	consuetudo, 
i.e., o uso; (2) opinio necessitatis, i.e., o reconhecimento de sua força 
vinculante; (3) um nível apropriado de concretização (larenZ, 2004, 
p. 54). os costumes podem restringir a incidência ou até mesmo afastar 
a validade por completo de normas antigas (desuetudo). todavia, por si 
mesmos, os costumes do tráfego e os usos não podem se insurgir contra 
o ordenamento. o máximo aceito é que os costumes do tráfego podem, 
eventualmente, se consolidar a tal ponto de serem reconhecidos como 
costumes, i.e., direito consuetudinário. 

na forma que vem sendo exposta, pode-se entender os costumes do trá-
fego como elementos facilitadores do processo de concretização dos valores 
e	princípios	do	ordenamento.	Tal	como	afirma	Larenz	na	passagem	acima,	
os costumes do tráfego e os usos são considerados na medida em que estão 

24. “os costumes do tráfego e as práticas comerciais podem ser observadas até o ponto 
em	que	estão	de	acordo	com	os	critérios	de	valor	da	ordem	jurídica.	Eles	não	geram,	
todavia,	critérios	legais	autônomos.	Quem	ignora	os	costumes	do	tráfego	pode	ficar	em	
uma posição de desvantagem, posto que, via de regar, a ordem legal protege aquele que 
espera e pode esperar de seu parceiro comercial a observância dos costumes do tráfego. 
entretanto, apenas a violação de um costume do tráfego não torna uma conduta ilícita”. 
(tradução livre).
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em harmonia com os valores reconhecidos pelo sistema. assim, eles estão 
em	estreita	relação	com	o	primeiro	parâmetro	identificado	acima.	A	mesma	
relação de esclarecimento mútuo discutida anteriormente está presente. 
os costumes do tráfego oferecem possíveis “vias” de concretização dos 
costumes,	facilitando	a	identificação	do	conteúdo	dos	princípios.	A	função	
negativa dos princípios deve ser posta em relevo para afastar a proteção 
legal de costumes de tráfego em contradição com valores do ordenamento.

A	questão	 relacionada	 com	 a	 apreciação	 subjetiva	 do	 julgador	 se	
apresenta como particularmente interessante.

Nur	 dann,	wenn	 ihm	diese	Orientierungshilfen	 [die	Einflussfaktoren]	
keine sichere entscheidung ermöglichen, in ‘Grenzfällen’ insbesondere, 
deren	Zugehörigkeit	 zu	 einer	 bestimmten	Fallgruppe	ungewiß	 ist,	muß	
der richter nach seinem eigenen ‘Judiz’, seinem durch seine richterliche 
erfahrung geschärften urteilsvermögen, allein entscheiden. auch dabei 
wird	er	sich	dessen	bewußt	bleiben,	daß	seine	Entscheidung	im	Rahmen	
der	ihm	verfügbaren	Kriterien	wenigstens	‘vertretbar’	sein	muß.	(LARENZ,	
1987, p. 126).25

o civilista alemão contempla a possibilidade de determinados casos 
possam	ser	incluídos	em	mais	de	um	grupo.	Assim,	os	parâmetros	já	descri-
tos	não	bastariam	para	identificar	a	solução	mais	correta.	Neste	ponto,	teria	
o	juiz	de	se	valer	de	sua	“habilidade	de	julgar	com	acerto,”	desenvolvida	
por	sua	experiência.	Não	fica	muito	claro,	de	início,	qual	seria	realmente	
o ganho que a experiência conferiria ao processo de concretização das 
pautas.	Seria	uma	nova	remissão	velada	à	“consciência	jurídica	geral	dos	
membros	da	comunidade	 jurídica”	ou	a	moral	social?	Tal	ponto	parece	
ser reforçado pela noção de plausibilidade (Vertretbarkeit) suscitada por 
larenz para restringir a discricionariedade do aplicador. a Methodenlehre 
traz contribuição importante para deixar sua posição mais clara.

der Jurist nennt eine entscheidung dann ‘vertretbar,’ wenn zum mindesten 
ebenso	gute	Gründe	für	wie	gegen	ihre	Richtigkeit	sprechen.	Daß	er	sich	
häufig	mit	bloßer	‘Vertretbarkeit’	einer	Entscheidung	begnüngt,	wo	der	Laie	
nachweisbare ‘richtigkeit’ erwartet, liegt an der unvermeidbarkeit des ver-
bleibens von Beurteilungsspielräumen und an dem entscheidungszwang, 
unter dem der richter steht. die Jurisprundenz kann mit Bezug auf solche 

25. “Apenas	então,	quando	estes	orientadores	[os	parâmetros]	não	permitirem	ao	juiz	che-
gar	a	uma	decisão	definitiva,	notadamente	em	casos	limítrofes,	nos	quais	seja	incerta	
a	vinculação	a	determinado	grupo	de	casos,	deve	o	juiz	decidir	apenas	por	sua	própria	
habilidade,	afiada	por	sua	experiência,	de	julgar	com	acerto.	Deve-lhe	ser	claro	tam-
bém que sua decisão precisa ser, no mínimo, plausível dentro dos limites impostos 
pelos critérios disponíveis”. (tradução livre).

122 cássio Frederico Gonçalves e marinho Pereira



Fälle nur eine aussage darüber machen, ob eine solche entscheidung noch 
vertretbar, oder nicht mehr vertretbar ist. (larenZ, 1991, p. 294).26

Em	consonância	com	os	objetivos	da	Jurisprudência,	i.e.,	da	Ciência	
do direito, baseada em valores, larenz busca reduzir as “margens de livre 
apreciação” no processo decisório. no campo da ‘plausibilidade,’ a dou-
trina somente pode ainda aspirar a impor limites negativos, nos termos da 
função	negativa	dos	princípios.	Ou	seja,	somente	pode	vetar	argumentos	
que	não	sejam	mais	defensáveis,	haja	vista	os	conteúdos	axiológicos	dos	
princípios. a “ciência do direito” alcança seu limite ao restringir até este 
ponto seu raio de ação. este movimento lembra, em muito, a limitação do 
alcance da Reine Rechtslehre de hans Kelsen.27

o mestre de munique, entretanto, ainda apresenta indicações de como 
o	raciocínio	do	juiz	deve	prosseguir	na	terra incognita para além da ciência 
do direito. Primeiramente, ele deve avaliar as consequências das decisões 
igualmente plausíveis. evita-se, assim, a crítica do brocardo latino: Fiat 
iustitia et pereat mundus.	Larenz	inclui	a	própria	dimensão	de	justiça	no	
ato	de	sobrepesar	dos	resultados	pelo	jurista.	Ainda	assim,	sua	função	é	
novamente	negativa,	i.e.,	de	se	evitar	uma	decisão	manifestamente	injus-
ta. Se ainda assim subsistir uma multiplicidade de soluções, o aplicador 
terá mesmo de se valer de sua “intuição valorativa” e de sua “convicção” 
(larenZ, 1991, p. 295 e larenZ, 1997, p. 415).

Mesmo	neste	campo	subjetivo	de	apreciação,	Larenz	ainda	conclama	
os magistrados a conferir um mínimo de controle e transparência a suas 
decisões. infelizmente, a tradução portuguesa da Methodenlehre compro-
mete um pouco a compreensão exata do argumento do civilista alemão. 
“Deve	exigir-se	do	juiz	que	se	abstenha,	tanto	quanto	lhe	seja	possível,	de	
dar conta das suas motivações e que aprenda também com as resoluções 
erróneas”	(LARENZ,	1997,	p.	415).	Ora,	fica	patente	que	tal	não	poderia	
ser	a	afirmação	de	Larenz.	Estaria	ele	a	dizer:	“Magistrados,	omitam	parte	
de suas considerações”? na mesma edição, o mestre de munique volta à 

26. “O	jurista	denomina	de	‘plausível’	uma	resolução	quando	pelo	menos	haja	bons	argu-
mentos que apontem tanto no sentido da sua correcção, como em sentido oposto. que 
ele se contenta frequentemente com a mera ‘plausibilidade’ de uma resolução, quando 
o leigo espera ‘correcção’ comprovável, é algo que assenta no carácter inevitável da 
irredutibilidade de margens de livre apreciação e na obrigação de decidir que impende 
sobre	o	juiz.	A	ciência	do	Direito	só	pode	produzir	em	relação	a	tais	casos	a	asserção	
de	se	tal	resolução	é	ainda	plausível	ou	já	o	não	é	de	todo.”	(LARENZ,	1997,	p.	414).

27. “das anzuwendende recht bildet in allen diesen Fällen nur einen rahmen, innerhalb 
dessen	 mehrere	Möglichkeiten	 der	Anwendung	 gegeben	 sind,	 wobei	 jeder	Akt	 re-
chtmäßig	 ist,	 der	 sich	 innerhalb	 dieses	Rahmens	 hält,	 den	Rahmen	 in	 irgendeinem	
möglichen Sinn ausfült”. (KelSen, 1960, p. 348).
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carga	ao	afirmar	que	mesmo	dentro	do	âmbito	discricionário	do	juiz,	este	
deve se preocupar “em utilizar pautas iguais e que ponha a claro as suas 
ponderações” (larenZ, 1997, p. 418). de fato, o texto original não deixa 
margem	à	dúvidas.	“Vom	Richter	muß	verlangt	werden,	daß	er	sich	davon	
so weit als möglich befreit, sich über seine motivationen rechenschaft 
ablegt und auch aus Fehlentscheidungen lernt” (larenZ, 1991, p. 295). 
a contração entre o substituto pronominal “da” e a preposição “von” não se 
refere à oração subordinada “dar conta das suas motivações,” mas remete ao 
período anterior. neste, larenz ressalta que cabe ao magistrado se libertar, 
o quanto for possível, de seus “preconceitos” (Vorturteile). deste modo, a 
passagem deveria ter sido traduzida nos seguintes termos: “deve exirgir-se 
do	juiz	que	se	liberte	o	tanto	quanto	seja	possível	de	seus	preconceitos,	que	
dê conta das suas motivações e que aprenda também com as resoluções 
errôneas.” (tradução livre). 

a mesma passagem revela uma aparente contradição. não caberia se 
falar	de	“resoluções	errôneas”	já	que	a	discussão	se	desenrola	no	campo	
do plausível. ora, a noção de “errôneo” somente faz sentido se for com-
preendido no contexto de se avaliar as consequências de decisões tomadas 
anteriormente.	Assim,	a	experiência	jurídica	supramencionada	ganha	maior	
importância ao manter pautas similares de valoração, por imperativo de 
justiça,	e	para	fazer	um	controle	das	consequências.	A	responsabilidade	
do	juiz	por	suas	decisões	fica	ainda	mais	acentuada.	

larenz reconhece, outrossim, que um “resíduo incómodo” (peinlicher 
Rest) para a livre apreciação do aplicador. este campo discricionário 
ainda	sofre	um	controle	indireto.	O	juiz	deve	manter	em	mente	que	suas	
decisões servem como ilustrações do conteúdo valorativo dos princípios. 
mais uma vez, surge o processo de esclarecimento mútuo de elementos 
de	maior	grau	de	abstração	e	outros	de	menores,	tal	como	já	foi	visto	com	
os princípios, com os costumes do tráfego e ainda com o sistema interno 
do	Direito.	Novamente,	a	responsabilidade	do	juiz	não	se	esgota	no	ato	da	
prolação da sentença. cabe não olvidar que esta decisão passará a guiar 
futuras decisões e que será elemento orientador das pautas carecidas de 
preenchimento valorativo. o plano de observação das consequências não 
se limita aos efeitos sociais concretos vistos acima, mas passa para o cam-
po da auto-regulamentação do processo de concretização de princípios. 

7. oS “GrUPoS De CaSoS”

Larenz	identifica	nove	“grupos	de	casos”	em	sua	exposição	sobre	o	§	
242 no Lehrbuch des Schuldrechts. o presente trabalho não tem a preten-
são	de	realizar	estudo	exaustivo	sobre	estes	orientadores	da	jurisprudência	
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alemã, mas apenas apresentar uma notícia para que sirva de ilustração para 
a melhor compreensão da própria noção de “grupos de caso” e como estes 
são didaticamente apresentados. 
i. tipo e o Meio de Prestação (Art und Weise der Leistung): la-

renz	aponta	que,	de	acordo	com	a	boa-fé	objetiva,	o	devedor	deve	
considerar o interesse do credor no processo de adimplemento da 
prestação. a guisa de exemplo, caso um devedor somente tenha uma 
oferta limitada de seu produto, digamos que sua colheita foi menor 
do que esperado, e este terá que reduzir a entrega do produto na 
mesma proporção. assim, todos os seus clientes terão seus pedidos 
reduzidos em 15%. 

ii. Limitação do exercício de um Direito, Suppressio (Beschränkung 
der Rechtsausübung, Verwirkung): este “grupo de casos” se refere 
ao	nosso	já	conhecido	“abuso	de	direito.”	Larenz	também	inclui	neste	
grupo o venire contra factum proprium e a suppressio. 

iii. Limitação ou Descontinuidade da obrigação por irrazoabilidade 
(Beschränkung oder Fortfall der Leistungspflicht wegen Unzumu-
tbarkeit):	O	problema	central	deste	grupo	é	a	definição	do	que	seria	
uma circunstância irrazoável. larenz ressalta que o critério deve 
ser entendido de maneira restritiva e não ser confundido com uma 
dificuldade	para	além	do	usual	para	aquela	determinada	obrigação.	
o risco precisa ser contra a vida ou a saúde do devedor ou de algum 
membro de sua família. larenz contempla ainda a possibilidade da 
irrazoabilidade surgir por conta de uma oposição ética em situações 
excepcionalíssimas. 

iV. resolução ou alteração Contratual por ausência ou Desconti-
nuidade da Base do Negócio Jurídico (Vertragsauflösung oder 
Umgestaltung wegen Fehlens oder Fortfalls der Geschäftsgrun-
dlage): neste grupo se alcança uma questão que vem chamando 
muito atenção da doutrina brasileira nos últimos tempos: o controle 
da paridade entre prestação e contraprestação nos contratos. Por 
quanto este debate ultrapasse o escopo deste trabalho, vale apenas 
lembrar que a teoria de larenz propõe uma complexa interação entre 
elementos	objetivos	e	subjetivos	dos	contratos.	Uma	ênfase	unilateral	
do	fator	objetivo	pode	pôr	em	cheque	um	princípio	basilar	do	Direito	
civil: autonomia da vontade.28

28. Para um aprofundamento da questão, recomenda-se a leitura da seguinte obra: la-
renZ, Karl. Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los Contratos. madrid: 
editorial revista de derecho Privado, 1956.

A	boa-fé	objetiva	na	visão	de	Karl	Larenz	 125



V. Base de Deveres Singulares de Conduta e Deveres acessórios 
(Begründung einzelner Verhaltenspflichten oder Nebenleistungs-
pflichten): este “grupo de caso” não traz também novidades para a 
doutrina	nacional,	haja	vista	se	referir	aos	deveres	acessórios,	nota-
damente o de informar. 

Vi. Culpa Post Pactum Finitum (Nachvertragliche Pflichten): a dis-
cussão sobre estes casos começa a aumentar no país. larenz pontua 
que não se trata de deveres para após o contrato, mas sim que podem 
surgir	após	a	realização	do	objetivo	primário	do	contrato.	

Vii. Surrectio (Begründung einer Leistungspflicht durch, Erwirkung’): 
tal como a suppressio, a surrectio não mais constitui grande novidade 
em nossos círculos civilistas. 

Viii. a objeção de Má-Fé contra o andamento do Processo (Der 
Einwand der Arglist gegenüber dem Vorgehen im Prozeß): a aten-
ção se volta neste grupo para a má-fé processual.

iX. a Limitação da obrigatoriedade da Forma através da Boa-Fé 
objetiva (Die Enschränkung des Formerfordernisses durch ‘Treu 
und Glauben’): De	acordo	com	o	§	125	do	BGB,	um	negócio	jurídico	
é nulo se não observar as formalidades previstas em lei. algumas 
empresas, todavia, vinham fazendo uso deste dispositivo para selar 
contratos	altamente	porveitosos	para	si.	Uma	vez	se	modificando	as	
circunstâncias favoráveis, estas empresas aplicavam o § 125 para 
reconhecer	a	nulidade	do	contrato.	A	boa-fé	objetiva	passou	a	permitir	
que certas formalidades fossem sanadas e forçar a continuidade da 
relação contratual com o intuito de resguardar os interesses da parte 
mais débil. 
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CaPítulo v
aboRtamENto, uma REalIdadE soCIal: 
aboRdaNdo JuRIdICamENtE asPECtos 

hIstóRICos, ECoNômICos E soCIaIs PaRa a 
PossIbIlIdadE da dEsJuRIsdICIoNalIzação E 
a dEsCaRaCtERIzação do aboRto Como 

PRátICa dElItIva

Daniel Melo Garcia1*

Sumário • 1. aspectos introdutórios – 2. Breve escorço histórico – 3. questões contro-
vertidas	–	4.	Aborto	Anencefálico	–	5.	Métodos	Contraceptivos?	–	6.	Projetos	de	Lei	–	7.	
Prisma Sociológico – 8. dados estatísticos – 9. legalizar? – 10. conclusão – 11. referências 
Bibliográficas.

REsumo: O	aborto	encontra-se	tutelado	na	codificação	penal	integrando	um	
rol	de	bens	jurídicos	que,	por	conta	de	sua	“importância”,	merecem	especial	
amparo. entretanto, deve-se levar em conta a desnecessidade da continuada 
proteção a um bem que pode vir a ser, racionalmente, protegido por outras 
instâncias	e	formas	que	não	um	processo	judicial,	no	qual	a	mulher,	em	
uma	posição	já	fragilizada,	expõe-se	a	mais	uma	situação	conflituosa,	no	
caso,	um	julgamento.	Desta	forma,	devem-se	buscar	formas	alternativas	e	
plausíveis para lidar com um tema que, malgrado extremamente complexo 
e polêmico, é mais do que uma realidade social.

PaLaVraS-ChaVeS: aBortamento; BioÉtica; deSJuriSdi-
cionaliZação.

1. aSPeCtoS iNtroDUtórioS

É extremamente complexo promover uma abordagem a respeito do 
abortamento por conta da estigmatização criada em torno da palavra, 
ensejando,	por	conseqüência,	posicionamentos	identificados	como	“poli-
ticamente corretos”. nas palavras das professoras débora diniz e dirce 
Guilhem:
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não há como se aproximar da bioética e de seus temas tão provocativos, 
como o aborto, a eutanásia ou a clonagem, e manter-se imune à con-
trovérsia moral que a acompanha. a bioética provoca dois sentimentos 
contraditórios nas pessoas: o fascínio e a repulsa. (diniZ; Guilhem, 
2002, p. 66).

desta forma, falar a favor de um tema assim tão problemático e contro-
verso é abrir, ao autor das sentenças, a abissal possibilidade de ser desqua-
lificado,	e	não	os	seus	argumentos,	sendo	alvo	do	famigerado	argumentum 
ad hominen. este é um erro crasso, capaz de obnubilar o desenvolvimento 
de	debates	teóricos	e	científicos	acerca	de	determinado	assunto.

ademais, discorrer sobre abortamento – termo técnico correto; denota 
o	ato	de	abortar,	pois	o	aborto	é	o	produto,	o	concepto	morto	–	é	dificultado	
pelo fato de as pessoas relacionarem-no com a porvindoura maternidade 
ou paternidade, atentando para o assunto não de uma forma racional, mas 
sentimental,	emotiva,	desprezando	conceitos	e	determinações	científicas	
e apegando-se a argumentos e idéias apriorísticas, preconceituosas e 
fundadas em anseios que ultimam por conduzir a discussão a uma grave 
falta	de	rigor	técnico-científico.	É	imprescindível	analisar	a	possibilidade	
de ser promovido o abortamento a partir de um viés não restrito ao lado 
emocional	ou	religioso,	mas	por	uma	perspectiva	social,	econômica,	jurídica	
e, principalmente, racional.

do latim, abortus, de ab-ortus; tem como sentido a privação do nasci-
mento.	Segundo	F.	Carrara,	o	aborto	pode	ser	definido	como	a	morte	dolosa	
do feto dentro do útero, ou violenta expulsão do feto do ventre materno, 
da qual resulte a morte. atualmente, para a maioria dos penalistas, estas 
são	definições	insuficientes,	não	caracterizando	a	prática	do	aborto	de	for-
ma primorosa por ser um raciocínio pautado no causalismo, amplamente 
calcado em causa-efeito. de acordo com o entendimento sufragado por F. 
antolisei, renomado penalista italiano, citado por régis Prado, uma me-
lhor conceituação pode ser efetuada considerando-o como a morte dada 
ao nascituro ainda dentro do útero (intra uterum), podendo ser também 
decorrente da provocação de sua expulsão.

magalhães noronha consegue ser impressionantemente sintético em 
seu conceito: “é a interrupção da gravidez, com a destruição do produto 
da concepção. É a morte do ovo, embrião ou feto.” (noronha, 1974, 
p.	51).	Ao	partir	de	tal	acepção,	é	possível	identificá-lo	segundo	o	período	
do	desenvolvimento	em	que	venha	a	ocorrer,	classificando-o	como	ovular	
(sobrevém nos dois primeiros meses de gestação), embrionário (nos dois 
meses seguintes) ou fetal (do quinto mês em diante).
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2. BreVe eSCorço hiStóriCo

em períodos históricos passados, o abortamento era tido como um 
indiferente penal. não obstante, seria negligente deixar de mencionar 
que, historicamente, a introdução da idéia de aborto, relacionada à morte 
de um ser humano, foi introduzida pelo cristianismo1, o que impregna, de 
imediato, de forte essência religiosa qualquer tentativa de discussão que 
venha a ser travada sobre o tema. anteriormente, era considerado o feto 
um apêndice ocasional ligado ao organismo materno, podendo a mesma 
livremente	dispor	sobre	ele,	como	se	objeto	fosse.	Nessa	época,	qualquer	
dano ocasionado por conta de uma prática abortiva era punido, mas não 
se pensava na proteção de uma futura vida que estava em curso, e sim na 
incolumidade física da mulher, ou na frustração das esperanças de um pai 
à sua descendência.

Na	codificação	criminal	pátria	de	18302,	não	se	encontrava	tipificado	
o aborto praticado pela própria gestante. apesar disso, tal conduta era 
sancionada quando executada por terceiro, com ou sem o consentimento 
da	“mulher	pejada”.	O	Código	Penal	de	18903 passou a promover uma 
distinção da prática que ocorresse com e sem a expulsão do feto, e, o auto-
aborto,	embora	tipificado,	recebia	redução	da	terça	parte	se	o	crime	fosse	
cometido para ocultar desonra própria.

Atualmente,	encontra-se	albergada	a	tipificação	nos	arts.	124	ao	128,	
do código Penal, havendo as possibilidades expressas de provocação de 
aborto por médico nos casos denominados de aborto necessário, “se não há 
outro meio de salvar a vida da gestante”, e o aborto ético ou sentimental, 
em casos em que o concepto é fruto de violência sexual cometida contra 
a mulher. o eminente penalista, aníbal Bruno, levanta ainda um interes-
santíssimo	questionamento,	 qual	 seja,	 seria	 justificável	 a	 realização	de	

1. “a partir do século Xviii a mesma proteção penal” (dada ao homicídio) “passou a 
estender-se sobre o feto desde o momento da geração, o que veio a tornar-se regra ge-
ral no século passado. a punição do aborto como homicídio foi seguida pelos práticos 
e pelo direito Penal comum, sendo imposta comumente a pena capital”. (Bruno, 
1983, pág. 157).

2. art.199. occasionar aborto por qualquer meio empregado interior ou exteriormente 
com	consentimento	da	mulher	pejada.	Penas	–	de	prisão	com	trabalho	por	um	a	cinco	
anos	[...]	Se	este	crime	for	commettido	sem	consentimento	da	mulher	pejada.	Penas	–	
dobradas.

3. art. 301. Provocar aborto com annuencia e accordo da gestante: Pena – de prisão celu-
lar	por	um	a	cinco	anos.	[...]	em	igual	pena	incorrerá	a	gestante,	que	conseguir	abortar	
voluntariamente,	empregando	para	esse	fim	os	meios;	e	com	reducção	da	terça,	se	o	
crime fôr commettido para occultar a deshonra propria.
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práticas	abortivas	se	houvesse	o	risco	ou	“[...]	ameaça	de	suicídio	por	parte	
da	gestante	[...]”	(BRUNO,	1983,	p.	170)?	

3. QUeStõeS CoNtroVertiDaS

Os	autores	pátrios	beiram	a	unanimidade	no	tocante	à	definição	do	
bem	jurídico	tutelado,	considerando	como	tal	a	vida	humana	em	formação.	
Não	é	o	objetivo	restringir	este	artigo	a	uma	discussão	estéril	e	infrutífera	
de contestação, questionando o que é e quando há o inicio da vida. este 
é um questionamento, segundo a professora de Bioética da unB, débora 
Diniz,	metafísico-religioso	pouco	suscetível	a	um	julgamento	razoável	em	
um estado de direito pluriconfessional. desta forma, se for ser levada em 
consideração	o	posicionamento	majoritariamente	adotado	pelos	embrio-
logistas de que o desenvolvimento humano inicia-se com a fecundação, 
momento em que os gametas masculinos e femininos fundem-se para a 
formação do zigoto (do grego zygotos, acoplados), teremos algumas pos-
síveis contradições.

Para mitigar uma possível incoerência, tem sido comum a utilização de 
recursos	e	jogos	semântico-lingüísticos	com	apelo	a	termos	–	pré-embrião,	
mórula,	embrião	somático,	blastocisto,	jovem	embrião	–	na	tentativa	de	
dissimular a presença da vida em seus dias iniciais e possibilitar o uso 
de embriões em clonagens terapêuticas e pesquisas com células-tronco 
embrionárias. É possível perceber, nestes casos, o interesse de excluir o 
ser gerado com gametas da espécie humana, rebaixando-o, escondendo 
o seu verdadeiro status.	Mas,	se	fica	possibilitado	o	uso	de	embriões	em	
tais ocasiões, por que não viabilizar a prática do aborto? o que é levado 
em consideração para demarcar a tênue linha permissiva existente entre os 
embriões (leia-se: vidas) utilizados para a prática de clonagens e pesquisas 
(que matam futuros seres humanos), e os que são destruídos por meio do 
aborto? 

em ambos os casos estamos diante do bem vida humana, e tais condutas 
poderiam	ser	consideradas	como	típicas,	afetando	bens	jurídicos	tutelados.	
Porém, só uma delas é penalizada, o que demonstra uma incoerência dentro 
do	ordenamento	jurídico-penal.	Uma	vez	que	se	encontra	permissão	para	o	
descarte de futuras vidas humanas para pesquisas, é extremamente incoe-
rente,	desconexo,	ilógico	não	permitir	que	seja	efetuado	o	aborto.

Ainda	tomando-se	como	referência	o	bem	jurídico	protegido,	há	outra	
marcante	incongruência	ao	ser	permitida,	em	nossa	codificação	penal,	art.	
128, inciso ii, a realização de manobras abortivas, efetivada por médico 
quando	precedido	da	autorização	da	prenhe	cuja	gravidez	seja	decorrente	
de	ato	sexual	violento	e	indesejado,	ou	seja,	do	estupro.	Em	tais	situações	
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há	um	conflito	de	direitos	fundamentais	que	não	pode	ser	resolvido	sem	que	
se faça uso da técnica da Ponderação de interesses, usando-se o Princípio 
da concordância Prática ou cedência recíproca4,	forjado	nos	domínios	
do neoconstitucionalismo.

Por intermédio de tal técnica, deverá ocorrer um sopesamento, ba-
lanceamento,	ponderação	dos	bens	jurídicos	que	se	encontram	em	rota	de	
colisão. então, por que, na situação supracitada, permitiu-se, por meio da 
legislação	penal,	que	é	infraconstitucional,	a	violação	do	bem	jurídico	vida	
humana intra-uterina, preterindo-o, pensando-se no resguardo da dignidade 
da mulher que foi violentada? 

Malgrado	não	seja	o	direito	à	vida	um	direito	fundamental	absoluto,	
já	que	encontra	limitações	na	Teoria	dos	Limites	Imanentes	dos	Direitos	
Fundamentais e até na própria carta magna, este é, segundo o eminente 
constitucionalista Prof. dr. manoel Jorge e Silva neto, pressuposto para o 
reconhecimento e exercício de outros direitos. desta forma, e sendo o cP 
anterior à cF/88, não é possível ocorrer a recepção constitucional de tal 
dispositivo,	o	qual	se	mostra	flagrantemente	inconstitucional,	devendo,	para	
resguardo	do	ordenamento	jurídico,	ser	expurgado	de	nossa	codificação.

Seria	uma	abordagem	extremamente	superficial	e	simplória	defender,	
tão-somente, a inconstitucionalidade de tal dispositivo penal. Por conta 
disso, a proposta deste estudo é demonstrar que a questão do aborto não é 
apenas	jurídica,	nem	perpassa	única	e	exclusivamente	pela	esfera	individual	
da mulher. Para que possa ser uma prática abortiva legítima e constitucional, 
deverá estar amparada por motivações mais abrangentes, como as de cunho 
econômico-social, por exemplo, pois o direito não pode estar afastado, 
desconexo com a realidade social circundante. 

apesar de não ser mais possível impedir que ocorra uma prática tão 
comum, corriqueira e geradora de tantos encargos e ônus à administração 
Pública, como iremos demonstrar adiante, escorá-la como possibilidade 
plausível de manifestação da liberdade individual ou reprodutiva feminina 
é uma abordagem errônea e distorcida, a qual coloca em evidência o alto 
grau de individualismo presente, hodiernamente, em nossa sociedade. 

4. “evidenciado na utilização de um meio de coordenação entre os diversos bens consti-
tucionalmente	tutelados”.	(SILVA	NETO,	2006,	p.	109);	“[...]	todas	as	normas	constitu-
cionais	hão	de	gerar	efeitos.	[...]	na	prática	jurídica,	o	atendimento	absoluto	e	simultâ-
neo	dos	dispositivos	constitucionais	nem	sempre	[...]	é	possível.	A	solução	do	impasse	
há de ser estabelecida mediante a devida ponderação dos bens e valores concretamente 
tensionados,	de	modo	que	se	identifique	uma	relação	específica	de	prevalência	entre	
eles”. (didier Jr., 2008, p. 35). 
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Sendo assim, faz-se mister compreender que a possibilidade de execu-
ção do abortamento encontra-se escorado em um suporte muito mais sólido 
e abrangente do que o simples confronto entre o direito à vida intra-uterina 
e a liberdade individual reprodutiva da mulher que foi estuprada: é uma 
questão de interesse de todo o corpo social.

4. aBorto aNeNCeFáLiCo

Pensando a questão do aborto por um viés distinto, mas, não menos 
polêmico:	qual	a	justificativa	para	a	obrigação	imposta	à	mulher	de	conti-
nuar uma gestação que se tem total consciência de que o fruto da concepção 
não irá resistir por um período maior do que alguns minutos, horas ou, no 
máximo, dias? este é caso dos fetos anencefálicos, aqueles que não dispõem 
nem de parca formação encefálica que o possibilite viver além do tempo 
mencionado. É importante ressaltar que esta circunstância é muito distinta 
das hipóteses de má formação cerebral do concepto, as quais possibilitam 
a sobrevivência, apesar de tal defeito acarretar péssimo desenvolvimento 
e qualidade de vida para a futura vida humana.

assim, poder-se-ia dizer que é senso comum, ou mesmo fato notório, 
os encargos econômicos e os efeitos hormonais e comportamentais que 
abalam	o	estado	psíquico-fisiológico	da	mulher	durante	a	gravidez.	Desta	
forma, será que é coerente esperar que ela comporte todo esse ônus em 
prol	de	uma	“pseudo-vida”	que,	científica	e	empiricamente,	encontra-se	
comprovado que não terá capacidade de viver um tempo superior a algumas 
poucas horas ou dias?

além disso, segundo o art. 3º, da lei 9.434/97, o critério utilizado 
por nosso ordenamento é o da morte encefálica. assim, não há como 
discordar do entendimento proferido pelo Prof. José henrique Pierangeli: 
“inexistindo o cérebro, em regra, não haverá impulsos cerebrais, e a morte 
é a conseqüência legal a ser reconhecida” (PieranGeli, 2007, p. 66). 
desta forma, como não considerar um feto anencefálico como um mero 
apêndice ocasional5 que acarreta enormes encargos à mulher? assim, não 
se mostra plausível o impedimento à mulher de promover o abortamento 
em hipóteses de anencefalia fetal.

ao sair do âmbito de abordagem de uma esfera infraconstitucional e 
passando a analisar a questão sob o prisma dos direitos Fundamentais, não 

5. Segundo José irureta Goyena, o embrião “constituía apenas uma víscera a mais do 
organismo materno. a mãe que agindo sobre si mesma, aniquila, destruindo o produto 
da	concepção,	opera,	como	diziam	os	antigos	juristas,	in materiam brutam” (delitos de 
aborto, bigamia y abandono de niños y otras personas incapaces, pag. 20).
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há	como	identificar	um	direito	“de	peso”	contraposto	ao	da	mulher	para	que	
possa ser utilizado para impedir, impossibilitar a realização do abortamento. 
como considerar como vida àquele apêndice, ligado momentaneamente 
ao organismo materno, que não detém nenhuma capacidade de sobrevida 
e viabilidade superior a meros dias, mesmo com todo auxílio material e 
pessoal de hospitais bem aparelhados?

o que é que poderia ser argumentado em sentido contrário, para impedir 
que	o	direito	à	integridade	física	e	a	incolumidade	psíquica	da	gestante	seja	
executado de forma plena, ao invés de se encontrar debilitada por conta 
de uma gravidez que não tem chance alguma de produzir um ser humano 
com	um	mínimo	de	viabilidade	que	justifique	tal	sacrifício?	

a abertura da possibilidade de abortamento em casos de anencefalia não 
deveria nem entrar em pautas de deliberação e discussão. este é um tema 
que	teria	entendimento	doutrinário	e	jurisprudencial	pacífico,	caso	fosse	
devidamente	analisado,	sem	se	evidenciar	juízos	muito	mais	vinculados	
ao campo emocional ou religioso6	do	que	propriamente	técnico,	científico	
e devidamente racional.

5. MÉtoDoS CoNtraCePtiVoS?

Outra	flagrante	contradição	facilmente	identificável,	mas	amplamente	
negligenciada, é relacionada ao dispositivo intra-uterino (diu). trata-se 
de um método dito contraceptivo, atuante como agente exógeno, que, de 
fato,	não	impede	a	concepção,	e	sim	a	nidação	–	a	implantação	superficial	
do blastocisto no endométrio, que ocorre após a primeira semana de fe-
cundação – por meio da irritação do endométrio. Por conta disso, grande 
parte da literatura técnica especializada e a organização mundial de Saúde 
o considera como meio abortivo. nos eua, enquanto perdurou a proibição 
legal do aborto, era proibida tanto a comercialização quanto a implantação 
do dispositivo. 

além do diu, há certa polêmica em torno da pílula do dia seguinte, a 
qual	deve	vir	a	ser	tomada,	para	impedir	a	gravidez,	de	modo	eficaz,	nas	
primeiras 72 horas após o relacionamento sexual. tais lapsos temporais, 
tanto do diu quanto da pílula do dia seguinte, abrem possibilidades 
suficientes	 para	 que	ocorra	 não	 somente	 a	 fecundação,	mas	 sucessivas	

6. em defesa da vida e em sentido contrário ao aborto, o brilhante doutrinador rogério 
Greco, data maxima venia, peca ao fundamentar seu posicionamento citando frag-
mentos bíblicos: “livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e 6; e o livro de Salmos, 
capítulo 139, versículo 16”. este deve ser um livro de estudo de direito Penal, e não 
um púlpito de pregações religiosas. (Greco, 2008)
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clivagens7 do zigoto, com a formação de blastômeros, podendo até mesmo 
alcançar o estágio de mórula8. 

É possível, portanto, inferir que tais métodos atuam como meios 
abortivos,	 os	quais	não	 se	 encontram	permitidos	por	nossa	 codificação	
penal e que, por motivos quaisquer, passam “despercebidos”. Sendo assim, 
fica	circunstanciado	que,	em	nosso	país,	a	morte	dada	ao	nascituro	não	
se encontra tão rigorosamente restrita às circunstâncias elencadas no cP. 
Desta	forma,	falta	somente	uma	maior	elasticidade	para	que	seja	permiti-
da a prática do aborto, não somente nos dias iniciais da fecundação, mas 
também em períodos posteriores.

6. ProJetoS De Lei

nesta linha de pensamento, em prol de uma maior elasticidade para 
que possa se promover o abortamento, há o posicionamento da socióloga 
Silvia	Camurça,	a	qual	propõe	que	o	mesmo	seja	legalizado,	“sempre	por	
livre decisão da mulher”, até as doze primeiras semanas de gravidez.

No	 âmbito	 jurídico-legislativo,	 o	 Projeto	 de	Lei	 n.	 176,	 de	 1995,	
proposto pelo deputado José Genoíno (Pt), permite o abortamento por 
livre opção da gestante até o nonagésimo dia de gravidez e obriga a rede 
hospitalar pública a realizar o procedimento. Seguindo uma linha mais 
ortodoxa	e	radical,	o	Projeto	de	Lei	n.	1.135/91,	dos	ex-deputados	petistas	
eduardo Jorge e Sandra Starling, propõe a descriminalização do aborto por 
meio da revogação do art. 124 do cP.

7. PriSMa SoCioLóGiCo

Por uma ótica diversa, ao levar em consideração o viés sociológico 
e	deslocar	o	foco	do	artigo	de	uma	abordagem	meramente	jurídica,	após	
sucinto período de pesquisa e diálogo com alguns médicos, residentes e 
estudantes de medicina de alguns postos de saúde em Salvador, foi possível 
alcançar a seguinte ilação: o aborto é amplamente praticado por pessoas 
provenientes	de	classes	sociais	mais	abastadas!	Ou	seja,	mulheres	oriundas	
de famílias que podem arcar com os custos de uma viagem ao exterior, 
para locais em que o aborto não é proibido, o fazem.

7.	 “Termo	que	diz	respeito	às	divisões	mitóticas	do	zigoto	que	resultam	nas	células-filhas	
denominadas	blastômeros.	A	cada	divisão	sucessiva,	os	blastômeros	ficam	menores”.	
(moore, 1988).

8.	 “Bola	de	células	[...]	de	12	a	16	blastômeros	que	se	formam	pela	divisão	do	zigoto.	[...]	
o estágio de mórula ocorre cerca de três dias após a fertilização”. (moore, 1988).
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com isso, e por meio de tal conduta, encontram-se agasalhadas pelo 
Princípio	da	Territorialidade,	 já	que	“considera-se	praticado	o	crime	no	
lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como 
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado” (arts. 5º e 6º, cP). 
além disso, não são atingidas pelo Princípio da extraterritorialidade, pois 
para ser aplicada, ao brasileiro, a lei penal pátria, deve “ser o fato punível 
também no país em que foi praticado” (art. 7º, ii, par. 2º, b, cP).

Assim,	mulheres	oriundas	de	famílias	em	que	a	questão	financeira	não	
configure	um	obstáculo,	e	que	possuam	uma	orientação	jurídica	mínima	
acerca de tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade, 
ficam	possibilitadas	de	praticar	o	abortamento	sem	que	venham	a	ser	in-
criminadas por conta de sua conduta. 

desta forma, somente aquelas mulheres sem proeminente situação 
aquisitiva	ficariam	impossibilitadas	de	abortar,	o	que	termina	por	demons-
trar	que	está	sendo	ferido	um	dos	Objetivos	Fundamentais	da	República	
Federativa do Brasil constante no art. 3º, da cF/88, o qual assevera que 
deve	“promover	o	bem	de	todos	sem	preconceitos	[...]	e	quaisquer	outras	
formas de discriminação”. não estaria, com isso, sendo possibilitada uma 
forma de discriminação econômica e desrespeito ao princípio da isonomia 
material entre as mulheres9 do nosso país?

8. DaDoS eStatíStiCoS

ao promover análise do ponto de vista sócio-econômico e tomando 
como referência a consulta ao dataSus (departamento de informática 
do Sistema Único de Saúde) é evidente também o número de mulheres 
provenientes de classes de baixa renda que praticam o aborto em clínicas 
clandestinas e mal equipadas, as quais são depois atendidas em hospitais 
públicos,	 gerando	 encargos,	 onerando	 um	 sistema	 que	 já	 se	 encontra	
debilitado.

Segundo dossiê da rede Feminista de Saúde, “o Brasil gasta por ano 
cerca de uS$ 10 milhões no atendimento das complicações do aborto inse-
guro”. Serve de parâmetro que, somente no ano de 2004, aproximadamente 
240 mil mulheres (a um custo médio unitário de r$ 125,00) foram atendidas 
na rede pública, provenientes de complicações oriundas da prática abortiva, 
e, em 2006, o Sistema Único de Saúde (SuS) registrou 2.200 abortamen-

9.	 “O	aborto	é	uma	 lei	de	exceção	endereçada	às	classes	sociais	mais	pobres;	 [...]	e	é	
necessário proteger a vida e a saúde das numerosas mulheres que recorrem ao aborto 
clandestino” (Jiménez de asúa, l. libertad de amar y derecho a morir, apud, reGiS 
Prado, 2008).
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tos e cerca de 220 mil curetagens – raspagem uterina promovida após os 
abortos – sendo que as maiores taxas de curetagens foram originárias da 
região nordeste. além disso, é consenso entre os especialistas que, no caso 
do	abortamento,	é	extremamente	comum	a	ocorrência	da	sub-notificação,	
havendo um número muito maior de lesões e mortes, as quais terminam 
como cifras ocultas.

após ter contato com tais dados informativos, torna-se explícito que 
a realização do aborto é um fato recorrente em nossa sociedade. ignorar 
essa realidade é somente aumentar as possibilidades de uma prática mal 
feita	e	sem	sucesso,	significando	uma	maior	oneração	do	erário,	com	maior	
dispêndio desnecessário para a rede pública de saúde. tais gastos poderiam 
ser evitados e minorados frente à possibilidade de ser feito o aborto de 
forma legal, assistida por médicos e enfermeiros, em locais adequados e 
não insalubres. 

esta não é uma questão que perpassa somente na idéia de proteção à 
vida e à saúde dessas mulheres, as quais recorrem ao abortamento inseguro, 
mas na possibilidade de reduzir gastos públicos, minorando impactos so-
ciais. não obstante, segundo informações do Painel de descriminalização 
do aborto, realizado em Brasília, “o aborto é a quarta causa de mortalidade 
materna.	[...]	Em	Salvador,	desde	o	início	da	década	de	1990,	é	a	primeira	
causa de mortalidade materna, anualmente.”.

9. LeGaLiZar?

Faz-se mister salientar que esta não é só uma questão envolvendo a 
ponderação de interesses entre o direito à vida do feto e o direito à autono-
mia reprodutiva da mulher. É um quesito muito mais amplo e que merece 
ter reconhecido o interesse público e social. Segundo o ministro da Saúde, 
José	Gomes	Temporão,	este	é	um	tema	que	enseja	a	realização	de	plebiscito	
para resolver acerca da legalização, ou não, das práticas abortivas. 

um estudo realizado pela onG ipas e pelo instituto de medicina 
Social da universidade estadual do rio de Janeiro chegou à conclusão 
que	a	existência	de	uma	tipificação	penal	da	prática	abortiva	não	constitui	
impedimento à realização do aborto. além disso, tem-se, hodiernamente, 
consciência de que países com legislações mais rigorosas, tais como Brasil, 
méxico e Peru têm maiores taxas de abortamento que holanda, canadá e 
inglaterra, os quais contam com legislações mais brandas. 

Além	disso,	por	configurar	ainda	como	uma	prática	delituosa,	pode	
terminar provocando um efeito contrário: fazer com que a mulher busque 
uma	 solução	 alternativa	 para	 o	 estado	 gravídico	 indesejado	 em	 locais	
inadequados, sendo maiores as chances de realização de um abortamento 
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inseguro. Segundo a organização mundial de Saúde (omS), “inseguro” 
é	o	“procedimento	para	interromper	a	gestação	não	desejada	realizado	por	
pessoas sem as habilidades necessárias ou em um ambiente que não cumpra 
os mínimos requisitos médicos, ou ambas as condições”. além disso, desde 
a década de 1990, o abortamento inseguro é reconhecido pela comunidade 
internacional como um problema de saúde pública grave.

10. CoNCLUSÃo

escorar a possibilidade de ser promovido o abortamento unicamente 
na liberdade individual reprodutiva da mulher é um erro, aspecto simplista 
de encarar uma questão complexa, pelo menos uma forma de pensar que 
põe em relevo o alto grau de individualismo e egocentrismo que vem sido 
vivenciado nas sociedades capitalistas modernas.

Por conta de tudo acima exposto, a preocupação precípua deste tra-
balho não é a defesa de uma tese para que ocorra, tão-somente, uma des-
penalização ou a descriminalização do aborto, como grassa a maioria dos 
doutrinadores,	mas,	sim,	uma	desjudicialização	ou	desjurisdicionalização.	
uma alternativa plausível e coerente seria a substituição dos tribunais por 
instâncias de natureza não-penal, no âmbito administrativo, por exemplo, 
intentando	alcançar	uma	conjuntura	de	menor	exclusão	social	e,	ao	mes-
mo tempo, protetivo da vida e dignidade das inúmeras mulheres que se 
encontram	em	estado	gravídico	indesejado.	Além	disso,	deixaria	de	onerar	
os cofres públicos, economizando o que está sendo gasto por conta da 
realização abortiva por pessoas despreparadas.

Seguindo a linha de entendimento sufragada pela ilustre pesquisa-
dora Prof.ª maria auxiliadora minahim, a dogmática penal deve evitar 
a introspecção, não se devendo restringi-la à preparação de teorias 
abstratas, que se descolam do meio social na qual estão insertas. desta 
forma, é mais do que necessária uma discussão teórica de nível, mas 
esta deve existir concomitantemente com a maior conexão possível com 
a	realidade	social.	Sem	isso,	torna-se	a	discussão	vazia	de	significação,	
objetivo	e	conteúdo.
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REsumo: O	trabalho	objetiva	analisar	a	responsabilidade	civil	nas	relações	
de consumo em que incida o instituto do recall por vício de qualidade por 
insegurança. Provocados por decisão proferida pelo Superior tribunal de 
Justiça no recurso especial 1010392-rJ, decidimos delinear nosso corte 
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por parte do consumidor. entendemos equivocado o posicionamento do 
StJ, à luz da teoria da responsabilidade civil, visto considerarmos in casu 
incidente a excludente do art. 12, §3º, do cdc (culpa exclusiva da vítima 
ou de terceiro), desde que o recall	seja	realizado	em	conformidade	com	os	
ditames	do	ordenamento	jurídico	consumerista	e	da	boa-fé	objetiva.	Tal	
conclusão fundamenta-se nas seguintes premissas: a necessária aferição 
de culpa implica a incidência do regramento da responsabilidade civil 
subjetiva,	e	a	conduta	omissiva	do	consumidor	–	ofensiva	à	boa-fé	obje-
tiva – implica interrupção do nexo de causalidade entre o mero defeito do 
produto e o dano. 
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1. iNtroDUçÃo
o presente artigo intenta analisar nuances da responsabilidade civil 

nas relações de consumo em que incida o instituto do recall. como se 
sabe,	tal	figura	jurídica	consiste	em	um	ato	de	obrigação	do	fornecedor	
que coloca um produto eivado por vício de qualidade por segurança no 
mercado. mediante o recall, o fornecedor, parte não-vulnerável da rela-
ção	de	consumo,	deve	corrigir	eventuais	vícios,	sejam	eles	de	fabricação,	
concepção ou comercialização, retirando as mercadorias defeituosas da 
praça	e	ressarcindo	o	consumidor,	com	o	objetivo	de	preservar	seus	direi-
tos patrimoniais e morais e, acima de tudo, sua vida, saúde e segurança. 
Sua disciplina no ordenamento brasileiro está fundada no dispositivo 
normativo consubstanciado no §1º do artigo 10 do código de defesa do 
consumidor, in verbis:

art. 10. o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto 
ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 
periculosidade à saúde ou segurança.
§ 1° o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua in-
trodução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade 
que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades 
competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

Provocados por recente decisão proferida pelo Superior tribunal de 
Justiça no reSP 1010392-rJ (rel. min. humberto Gomes de Barros, dJ 
de	13/05/2008),	cuja	ementa	segue	transcrita	abaixo,	decidimos	delinear	
o corte epistemológico deste trabalho nas hipóteses de não-atendimento 
deliberado ao recall por parte do consumidor. 

eMeNta
civil. conSumidor. reParação de danoS. reSPonSaBi-
lidade. RECALL. não comParecimento do comPrador. 
reSPonSaBilidade do FaBricante.
a circunstância de o adquirente não levar o veículo para conserto, em 
atenção a RECALL , não isenta o fabricante da obrigação de indenizar.

Como	demonstraremos	no	bojo	de	nossa	argumentação,	entendemos	
equivocado o posicionamento do StJ, à luz da teoria da responsabilidade 
civil, a qual se aplica, nos mesmos moldes que nas relações civis e empre-
sariais,	às	relações	jurídicas	consumeristas.

2. PreSSUPoStoS teóriCoS
o sistema brasileiro de responsabilização civil adotou a teoria da cau-

salidade direta ou imediata, também conhecida como teoria da interrupção 
do nexo causal (cf. GaGliano; PamPlona Filho, 2005, pp. 101-105). 
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tal concepção do fenômeno da responsabilidade pressupõe um vínculo de 
necessariedade entre a causa e o resultado danoso, sem o qual não estará 
configurado	o	nexo	de	causalidade.	É	com	base	em	tal	entendimento	que	
gira as discussões sobre o tão-falado “rompimento do nexo causal” quando 
se trata da aferir a incidência de causas excludentes de responsabilidade. 
tais causas podem afetar a responsabilização civil mesmo nos casos em 
que	a	responsabilidade	seja	designada,	expressa	ou	implicitamente,	pela	
legislação	como	objetiva.

a teoria da causalidade direta ou imediata admite a análise das concau-
sas como meio de aferir o nexo entre o evento e o dano por ele gerado. em 
caso de a introdução de uma concausa na cadeia causal interrompê-la, estará 
configurado	o	rompimento	do	nexo,	de	maneira	a	caracterizar	a	excludente	
de responsabilidade. na situação-modelo que nos propomos a analisar, 
qual	seja,	a	do	consumidor	que,	deliberadamente,	não	atende	ao	recall, 
mesmo tendo tempo hábil para tanto, e acaba por sofrer um dano posterior, 
far-se-á importante a consideração do regimento das concausas pela teoria 
da causalidade direta no tocante às causas supervenientes relativamente 
independentes, conforme veremos no decorrer desse trabalho. 

2.1 a excludente legal do artigo 12, §3º, iii do CDC 

o cerne da discussão aqui suscitada é a incidência, na hipótese acima 
descrita, da excludente legal prevista pelo inciso iii do §3º do artigo 12 do 
código de defesa do consumidor, in verbis:

art. 12. o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e 
o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes 
de	projeto,	fabricação,	construção,	montagem,	fórmulas,	manipulação,	apre-
sentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 
insuficientes	ou	inadequadas	sobre	sua	utilização	e	riscos.

§ 3° o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será res-
ponsabilizado quando provar:

[...]

iii – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

o caput do	artigo	analisado	prevê	a	responsabilidade	dos	sujeitos	
nela	listados	como	objetiva,	conforme	se	pode	depreender	da	expressão	
“independentemente da existência de culpa”. ocorre que, como é de 
notório conhecimento dos operadores do direito, a função dos parágrafos 
na	 técnica	 redacional	 legislativa	 é	 especificadora,	 visando	 a	 tratar	 de	
situações incomuns e até, em certos casos, de exceções. ora, não é outro 
o	quadro	passível	de	delineamento	no	presente	caso.	A	objetivação	da	

o não-atendimento deliberado ao recall: culpa exclusiva da vítima? 143



responsabilidade, em caso de alegação pelo fornecedor de culpa exclu-
siva do consumidor ou de terceiro, resta excepcionada, visto tal hipótese 
implicar	 análise	 perfunctória	 da	 culpa	 de	 ambos	 os	 sujeitos	 situados	
nos	pólos	da	situação	jurídica	consumerista.	Para	embasar	o	raciocínio	
que passamos a expor, trazemos o ensinamento do professor newton de 
lucca, em linhas razoavelmente extensas, mas estritamente necessárias 
para a compreensão de sua lição: 

São muito numerosos os problemas que podem ser levantados sobre essa 
disposição legal (art. 14 do CDC). ater-me-ei, no entanto, apenas aos que 
me parecem mais relevantes.

Principio por algumas considerações a respeito da culpa. Não é verdade 
que o cdc, ao estabelecer, no caput desse art. 14 – como houvera feito, 
igualmente, no caput do art. 12 –, que os fornecedores de produtos e de 
serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela re-
paração dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto,	fabricação,	construção,	montagem,	etc.	(art.	12)	e	pela	reparação	
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços (art. 14), tenha adotado expressamente a responsabilidade 
objetiva,	prescindindo	inteiramente	da	culpa	na	caracterização	dessa	res-
ponsabilidade, uma vez que esta última deve necessariamente competir ao 
sujeito	que	cria	e	mantém	a	fonte	de	risco.	

a apreciação do elemento culpa, ao contrário do que vulgarmente se apre-
goa,	ainda	tem	relevância	jurídica	nessa	matéria	e	não	é	apenas	quando	se	
trata	da	responsabilidade	do	profissional	liberal,	prevista	no	§	4º	desse	art.	
14, que ela se manifesta. 

Mesmo	fora	do	âmbito	das	profissões	liberais,	a	culpa exclusiva do con-
sumidor ou de terceiro, devidamente provada pelo fornecedor de sérvios 
–	vale	dizer,	não	sendo	suficiente	para	tal	efeito	apenas	a	culpa concorrente, 
determinará a exclusão da responsabilidade deste, nos termos do inciso ii 
desse artigo. 

claro está que se trata de uma exceção à regra consagrada pelo caput do 
artigo	que	 é,	 efetivamente,	 a	 da	 responsabilidade	objetiva,	 isto	 é,	 a	 da	
responsabilidade que se caracteriza independentemente do elemento da 
culpabilidade.

mas é uma exceção que demonstra, à evidência, que não é sempre que 
a	 responsabilidade	do	 fornecedor	 será	 tida	como	objetiva,	 sendo,	nessa	
hipótese,	de	natura	subjetiva	e	calcada	na	existência	ou	não	de	sua	culpa,	
caso o consumidor ou terceiro tenha agido com culpa. (lucca, 2003, 
pp. 154-155).

o doutrinador supracitado traz, ainda, em apoio o pensamento exposto 
por tupinambá nascimento.
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Se o consumidor ou o terceiro agiram com culpa, só há excludência da 
responsabilidade se ela, a culpa, for unicamente deles. Se for concorrente, 
se	mantém	a	responsabilidade	por	não	ser	objetiva,	mas	porque	o	fornecedor	
também	agiu	com	culpa.	Nesta	hipótese,	tem	que	se	verificar	e	pesquisar	
a conduta culposa do fornecedor. (naScimento apud lucca, 2003, 
pp. 154-155).

conforme demonstrado nos excertos acima transcritos, por imperativo 
de ordem lógica, a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de ter-
ceiro	imprescinde	da	contraposta	aferição	de	culpa	por	parte	dos	sujeitos	
listados no caput	do	artigo	12	do	CDC.	Ora,	se	restar	configurada	a	culpa	
exclusiva	de	um	dos	sujeitos	da	relação	de	consumo,	a contrario sensu, 
resta	ausente	a	culpa	do	outro.	Da	mesma	forma,	caso	seja	provada	a	cul-
pa, mesmo que parcial, do fornecedor, descaracterizada estará de pronto a 
hipótese de incidência da excludente legal aqui analisada. 

3. DeLiNeaMeNto Do ProBLeMa 

Partindo agora para a situação concreta, pontuemos os principais 
delineadores de seu substrato (fático). 

a) uma empresa coloca no mercado um produto eivado de vício de 
qualidade	por	insegurança	–	tal	fato	já	afasta,	de	pronto,	a	inci-
dência das excludentes de responsabilidade civil previstas pelos 
incisos i e ii do artigo 12, §3º, do cdc. 

b) visando a reparar o vício apresentado pelo produto, o fornecedor 
convoca ampla e devidamente o recall, informando aos consumi-
dores detalhadamente todos os passos que devem ser cumpridos 
para	que	seja	realizada	a	sanação	do	defeito.	

c) o consumidor, por livre e espontânea vontade, resta inerte, mesmo 
tendo tempo hábil para o efetivo atendimento ao recall. 

d) tempos depois, o consumidor acaba por se acidentar, restando 
demonstrada	a	influência	do	vício	no	resultado	danoso.	

3.1 Da distinção entre responsabilidade subjetiva e objetiva 

o senso comum teórico do campo do direito do consumidor tem 
considerado, em consonância com o que decidiu o StJ, que em tal situ-
ação não incidiria a excludente da culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro; no máximo, culpa concorrente de ambos. tal raciocínio apresenta 
uma argumentação deveras falha, ora baseando-se puramente na (supos-
ta)	 responsabilização	objetiva	 do	 fornecedor,	 ora,	 de	maneira	 absurda,	
invocando	tal	instituto	para	justificar	a	própria	culpa	concorrente,	como	
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se	a	responsabilização	objetiva	funcionasse	como	uma	espécie	de	culpa	
presumida. elucidemos, pois, a confusão conceitual.

Os	campos	das	responsabilidades	objetiva	e	subjetiva	não	se	confun-
dem. a primeira, ao se tratar de relações de consumo, bem como da grande 
maioria	dos	casos	rotineiros,	configura-se	mediante	a	demonstração,	pela	
vítima, da ocorrência de dano causalmente ligado à atividade do fornecedor 
(elementos da responsabilidade civil comumente referidos como “dano”, 
“nexo de causalidade” e “conduta”). Segue o ensinamento de antônio Ben-
jamin,	Cláudia	Lima	Marques	e	Leonardo	Bessa	(BENJAMIN;	BESSA;	
marqueS, 2008, p. 123): “a alteração da sistemática da responsabili-
zação, retirando-se o requisito de prova da culpa, não implica dizer que a 
vítima nada tenha de provar. ao contrário, cabe-lhe comprovar o dano e o 
nexo de causalidade entre este e o produto ou serviço.

Nesses	casos,	a	mera	figuração	de	um	dos	sujeitos	do	rol	disposto	no	
caput	do	artigo	12	do	CDC	como	sujeito	da	relação	de	consumo	responsável	
pela	colocação	do	produto	viciado	no	mercado	já	é	suficiente,	independen-
temente	da	existência	de	culpa	ou	dolo,	para	configurá-lo	como	objetiva-
mente responsável. nas situações em que, no entanto, a responsabilidade 
configura-se	como	subjetiva,	adentra	elemento	especial	de	caracterização	
da	responsabilidade	civil,	qual	seja,	a	culpa,	dado	apenas	aferível	nessa	
modalidade de responsabilização.

Partindo de tal pressuposto, somado ao entendimento acima exposto 
de que a excludente legal do inciso iii do §3º do artigo 12 do cdc, por 
tratar da aferição de culpa, implica responsabilização civil nos moldes sub-
jetivos,	embora	com	inversão	legal	do	ônus	da	prova,	imperioso	entender	
que o fornecedor não pode ser responsabilizado, conforme veremos mais 
à frente nesse trabalho. 

3.2 a inversão legal do ônus da prova prevista no artigo 12, §3º, do CDC 

Já estabelecemos acima o pressuposto de que a aferição da exclu-
dente legal de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro requer uma 
incursão	no	universo	da	responsabilização	subjetiva,	bem	como	buscamos	
elucidar as confusões conceituais entre tal âmbito e aquele referente à 
responsabilização	objetiva.	Ainda	assim,	há	neste	ponto	uma	questão	de	
direito probatório que requer delimitação precisa, com o intento de dirimir 
de uma vez por todas qualquer confusão entre os dois modos de regência 
da responsabilidade civil. trata-se de técnica legislativa precisa, porém 
deficientemente	compreendida	por	grande	parte	da	doutrina	consumerista,	
adotada no processo de distribuição legal do ônus da prova, no que concerne 
ao	nosso	objeto	de	estudo
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Conforme	prelecionam	Benjamin,	Bessa	 e	Marques	 (BENJAMIN;	
BeSSa; marqueS, 2008, p. 123), a excludente de responsabilidade 
objeto	desse	trabalho	constitui	caso	de	inversão	legal	do	ônus	da	prova:	
“[...]	Além	dessa	possibilidade	de	inversão	do	ônus	da	prova	a	critério	do	
juiz,	o	CDC	inverte	ex vi lege a prova em vários outros artigos, como, por 
exemplo, (sic) no art. 12,§3º, e no art. 14, §3º, do cdc”.

Tal	inversão	nada	tem	a	ver	com	responsabilidade	objetiva.	Ao	con-
trário,	 justamente	 pelo	 texto	 do	 inciso	 III	 tratar	 de	matéria	 relativa	 ao	
elemento culpa, o legislador estava manifestamente a tratar de hipótese de 
responsabilidade	subjetiva,	embora	tenha	distribuído	ao	fornecedor	o	ônus	
de provar não ser culpado pelo evento danoso. temos, pois, um regramento 
incomum	de	responsabilidade	civil	subjetiva,	visto	não	se	caracterizar	nos	
seus	moldes	ordinários,	quais	sejam,	os	do	cabimento	da	prova	do	elemento	
culposo à vítima.

4. Da (iNaDMiSSíVeL) teSe Da CULPa CoNCorreNte  
eNtre ForNeCeDor e CoNSUMiDor

analisemos primeiro a questão à luz da corrente que adota a tese da 
existência de culpa concorrente entre o fornecedor e o consumidor. Para 
tal desiderato, necessária, no entanto, uma breve digressão sobre o instituto 
jurídico	da	presunção.

a doutrina clássica, mormente no campo do direito civil, costuma 
estabelecer uma diferenciação entre presunções absolutas (juris et de jure) 
e relativas (juris tantum). aliás, muito se fala, inclusive, que a responsabili-
dade	objetiva	teve	como	embrião	as	presunções	absolutas	(cf.	GAGLIANO;	
PamPlona Filho, 2005, pp. 163-166); como o aspecto voluntarista, 
ligado diretamente ao elemento culpa, era ponto fulcral da teoria clássica 
civilista,	utilizava-se	a	ficção	jurídica	da	presunção	absoluta	como	forma	
de compatibilizar a presença do elemento culposo e a desnecessidade, por 
opções de política legislativa, de sua aferição. ora, constitui contradictio 
in terminis	 falar	de	presunção	absoluta;	o	que	é	absoluto	já	não	é	mais	
presumido, mas sim prescinde de análise. 

Nesse	diapasão,	e	conforme	já	adiantamos	acima,	a	responsabilidade	
objetiva	nada	tem	a	ver	com	culpa	presumida;	esta	só	tem	lugar	quando	
se	trata	de	inversão	legal	do	ônus	da	prova	em	situações	jurídicas	regidas	
pela	responsabilização	subjetiva	(presunção,	obviamente,	 juris tantum), 
enquanto aquela de maneira alguma se relaciona com o elemento culpa. 
Sendo	assim,	configura-se	como	falha	a	argumentação	de	culpa	concor-
rente com base na expressão “independentemente da existência de culpa”, 
presente no caput	do	artigo	12.	Ora,	o	próprio	trecho	já	dissocia	a	previsão	
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de	responsabilização	objetiva	de	qualquer	tipo	de	culpa	presumida,	visto	
aquela	ser	questão	conglobante	a	essa,	de	cuja	aferição	prescinde.	Pres-
suposto,	pois,	da	afirmação	de	culpa	concorrente	é	a	entrada	no	campo	da	
responsabilidade	subjetiva.	

Por	fim,	deixemos	claro	que,	malgrado	não	haja	relação	entre	respon-
sabilidade	objetiva	e	culpa	presumida,	os	 incisos	I	e	II	do	§3	do	artigo	
12 também trazem hipóteses de presunções legais – inexoravelmente 
relativas –, distribuindo ao fornecedor o ônus de provar, respectivamen-
te, a não-colocação do produto no mercado ou a inexistência de defeito. 
conforme preleciona Bruno miragem, ao tratar das referidas excludentes 
de responsabilidade,

[...]	o	ônus	da	prova,	neste	caso,	é	do	fornecedor	do	produto	ou	serviço,	
contra quem se estabelece uma presunção juris tantum de responsabilidade, 
ao tempo que se determinam quais as hipóteses em que se admite exonerar 
esta responsabilidade. (miraGem, 2008, p. 279)

nesses casos (incisos i e ii), no entanto, nada há que se relacione com 
a	noção	de	culpa,	mas	sim	com	elementos	estritamente	objetivos	(o	fato	da	
colocação e o vício de qualidade por insegurança), motivo pelo qual tais hi-
póteses	conservam-se	regidas	pelo	modo	de	responsabilização	objetiva.	

Desfeita	a	querela	teórica,	passemos	agora	a	analisar	a	configuração	
do elemento culpa in casu.

4.1 Recall e aferição de responsabilidade subjetiva do fornecedor e do 
consumidor: análise concreta do elemento culpa

a tese da culpa concorrente entre fornecedor e consumidor, quando 
fundada	em	análise	de	responsabilidade	subjetiva,	funda-se	na	alegação	
de que aquele teria sido culpado por colocar no mercado um produto vi-
ciado, potencialmente causador de danos à vida, à segurança e à saúde do 
consumidor. ocorre que, mesmo que comprovado eventual caráter culposo 
na conduta do fornecedor, tal seria afastado a partir do momento em que, 
agindo	nos	ditames	do	princípio	da	boa-fé	objetiva,	cumpre	devidamente	
a obrigação legal consubstanciada no recall. nesse ponto, há quem alegue 
que, por constituir mandamento imperativo positivado, passível, inclusive, 
de severas sanções também previstas em lei, a convocação do recall não 
constituiria	demonstração	de	um	atuar	calcado	na	boa-fé	objetiva.	Tal	não	
é o entendimento, no entanto, do tribunal de Justiça de minas Gerais, 
conforme	se	pode	depreender	do	seguinte	julgado:

54377142 – ação de reParação de danoS. inÉPcia da ini-
cial. auSência de requerimento Para citação. aPlica-
ção do PrincíPio do aProveitamento. Pedido incerto e 
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inicial mal inStruída. interPretação GloBal da inicial. 
PaGamento eXtemPorÂneo daS cuStaS. PoSSiBilidade. 
ileGitimidade PaSSiva ad cauSam. art. 18 do cdc. vícioS 
de qualidade. recall. Boa-FÉ. decadência. Garantia 
contratual. vício do Produto. Falta de comProvação. 
manutenção da Sentença. consoante a melhor orientação, se a 
inicial possibilitou o amplo exercício de defesa, não deve ser considerada 
inepta, porquanto adotado o sistema do aproveitamento, tanto quanto possí-
vel	dos	atos	já	praticados	que	não	trouxeram	prejuízo	e	alcançaram	a	finali-
dade. – o pagamento extemporâneo de custas é possível se realizado antes 
de	efetuado	qualquer	providência	judicial,	motivo	pelo	qual	não	há	que	se	fa-
lar em vício ao impedir o prosseguimento da ação. – o fabricante do produto 
pode integrar o pólo passivo de ação na qual se discute vício de seu produto, 
conforme o art. 18 do cdc. – o recall vai ao encontro do princípio da boa-fé 
objetiva,	vez	que,	ao	convocar	os	adquirentes	de	veículos	para	a	realização	
de reparos, pretende-se evitar futuras complicações, pelo que não pode ser 
considerado como prova de existência de qualquer vício. – Sempre que 
houver garantia convencional, entende-se que, ao lado dela, subsistirá a ga-
rantia legal, alargando-se, assim, o prazo decadencial do direito de reclamar. 

(aPcv nº 1.0024.01.112019-3/0011-mG, rel. des. Fábio maia viani, 
dJemG de 14/11/2007).

aderimos ao posicionamento desse tribunal, mormente se conside-
rarmos como elemento decisivo para a solução do problema a aferição 
de	boa-fé	objetiva,	nos	ditames	do	artigo	4º,	VI,	do	Código	de	Defesa	do	
consumidor. tal relevância se dá especialmente por conta da manifesta 
má-fé de um consumidor que, mesmo sendo sabendo da periculosidade 
adquirida pelo produto, recusa-se a atender ao recall e, posteriormente, 
pleiteia indenização pelos danos sofridos por conta do acidente de consu-
mo – descaracterizando o elemento culposo pretérito em qualquer de suas 
modalidades.	Ora,	delineia-se,	nesse	ponto,	como	flagrante	a	discrepância	
objetiva	entre	tal	conduta	e	aquela	de	um	fornecedor	diligente,	que	reco-
nhece	seu	erro	e	age	de	maneira	suficiente	e	tempestiva,	proporcionando	
totais condições de evitar o dano e cumprindo seu dever lateral de lealdade 
e cooperação, sobre o qual discorre José carlos moreira da Silva Filho: 

... os deveres de lealdade e cooperação implicam que, na vigência do 
contrato,	as	partes	não	podem	assumir	uma	conduta	que	seja	contraditória	
à	própria	finalidade	contratual,	frustrando	as	expectativas	objetivamente	
cognoscíveis que daí advêm. além deste dever, de caráter marcadamente 
negativo, impende às partes uma conduta de cooperação mútua, em que 
pese (sic) os interesses contrapostos concernentes à obrigação principal, 
atuando no sentido de viabilizar plenamente a realização da prestação da 
outra parte, evitando, assim a produção de empecilhos desnecessários e 
avessos ao bom termo na execução do certame. (grifos do autor)
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[...]

no plano da cooperação, pode ser referido, por exemplo, o dever de 
o	credor	não	dificultar	o	pagamento	do	devedor	exigindo-lhe	que	o	
faça apenas em local de difícil acesso, ou em horário inconveniente, 
ou ainda mediante preenchimentos de formulários e autorizações 
desnecessários. do mesmo modo, não se deve (sic) agravar des-
proporcionalmente os riscos do devedor, como na exigência de 
continuação de transporte em condições perigosas. na mesma linha, 
ainda	o	já	apontado	dever	de	não aumentar desnecessariamente 
a amplitude dos danos causados na execução do contrato ou 
no inadimplemento. (Silva Filho, 2006, pp. 212-213 – grifos 
nossos). 

Assim,	configura-se	a	incidência	da	excludente	legal	do	artigo	12,	§3º,	
iii, do cdc, sendo o consumidor que resta inerte perante o recall exclusivo 
culpado pelo evento danoso – quebrando o dever de lealdade e cooperação 
que	encontra	sede	no	princípio	da	boa-fé	objetiva	–,	em	consonância	mais	
uma	vez	com	os	ensinamentos	de	Benjamin,	Marques	e	Bessa:

cabe ao responsável legal, em seguida, estabelecer que o dano, embora 
causado pelo produto ou serviço, não o foi em função de um defeito; ou, 
ainda, que para o dano, apesar de provocado pelo bem, não contribuiu 
qualquer ação ou omissão sua. (BenJamin; BeSSa; marqueS, 2008, 
p. 127). 

5. Da (aDMiSSíVeL, De Certa ForMa) teSe Da iNterrUP-
çÃo Do NeXo CaUSaL

A	tese	de	que	o	fornecedor	responde	objetivamente	mesmo	em	caso	
de recall não atendido pelo consumidor baseia-se na idéia de que as ex-
cludentes presentes no §3º do artigo 12 do cdc só são capazes de afastar 
a responsabilidade mediante a quebra da cadeia causal que culmina no 
evento	danoso.	Como	ilustração,	vejamos	a	interpretação	de	Bruno	Mira-
gem respeito do referido dispositivo: 

em todas as hipóteses, observa-se que as causas de exclusão da responsa-
bilidade representam a desconstituição do nexo de causalidade.

[...]

trata-se, como se deduz, de outra hipótese de rompimento do nexo causal 
entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pelo ad-
vento de outra conduta que, tendo sido realizada, demonstra-se que tenha 
dado causa ao evento danoso. 

[...]
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ambas as situações, culpa exclusiva do consumidor, ou culpa exclusiva de 
terceiro, são hipóteses que têm o condão de afastar o nexo de causalidade 
entre o dano e a conduta do fornecedor ao introduzir o produto ou serviço 
no mercado, e que inclusive poderão ser defetiuosos, porém não será esta 
a causa do evento danoso em questão. (miraGem, 2008, pp. 279-284).

Embora	as	causas	de	exclusão	de	responsabilidade	sejam	capazes	de	
excluir o nexo causal, não se limitam a isso, motivo pelo qual não há como 
se inferir de tal característica a necessariedade da aplicação da responsabi-
lidade	objetiva	do	caput do artigo 12 do cdc a todas as hipóteses previstas 
no §3º. no entanto, efetivamente, no caso do recall deliberadamente não 
atendido	pelo	consumidor,	sua	conduta,	além	de,	conforme	já	comprova-
mos nesse trabalho, caracterizadora de culpa exclusiva, também exclui o 
nexo de causalidade entre o vício de qualidade por insegurança e o dano. 
ora, partindo do pressuposto de que o direito brasileiro adotou a teoria da 
causalidade direta ou imediata, e com base no excerto acima transcrito, a 
existência de defeito não afasta a possibilidade de aplicação da excludente 
por culpa exclusiva do consumidor. o pensamento aqui exposto está em 
consonância com as idéias expostas por andré luiz alves de magalhães 
(maGalhãeS, 2003, p. 25), ao tratar da causa de exclusão de responsa-
bilidade em questão, in verbis: “nesta situação, o nexo de causa se dá antes 
com a ação do consumidor ou de terceiro do que com a ação do fornece-
dor, o que desvia o curso causal denunciador da responsabilidade deste”.

malgrado o produto fosse defeituoso, a conduta culposa da vítima foi a 
causa direta do dano sofrido, visto que, caso não tivesse se omitido quanto 
ao recall, o acidente de consumo teria sido obstado pela convergência entre 
os comportamentos diligentes do consumidor e do fornecedor, que resultaria 
na sanação do vício. In casu, considerando que o vício não foi dirimido 
exatamente por força da conduta omissiva da vítima, seu comportamento 
constitui concausa relativamente independente superveniente determinante 
por si só do resultado danoso (cf. GaGliano; PamPlona Filho, 2005, 
pp. 106-107). resta, pois, excluído o nexo de causalidade, de maneira a 
afastar o dever de indenizar por parte do fornecedor.

6. CoNCLUSÃo

o presente estudo levou-nos à conclusão de que o não-atendimento 
deliberado do consumidor ao recall	 configura	a	 excludente	prevista	no	
artigo 12, §3º, iii, do código de defesa do consumidor. a uma, visto a 
necessária aferição de culpa implicar a incidência do regramento da res-
ponsabilidade	civil	subjetiva,	de	maneira	que	a	exclusividade	de	conduta	
culposa por parte da vítima isenta o fornecedor do dever de indenização 
pelos danos sofridos. a duas, porque a conduta omissiva do consumidor 
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implica interrupção do nexo de causalidade entre o mero defeito do pro-
duto	e	o	dano,	já	que	é	por	força	direta	de	tal	comportamento	que	o	vício	
deixa de ser sanado, consubstanciando violação ao princípio da boa-fé 
objetiva.	A	 incidência	da	 excludente	objeto	desse	 trabalho,	 no	 entanto,	
pressupõe que o recall	seja	realizado	em	conformidade	com	os	ditames	do	
ordenamento	jurídico	consumerista,	mormente	com	a	garantia	de	tempo	
hábil para o comparecimento do consumidor e respeitando o princípio da 
boa-fé	objetiva.	
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CaPítulo vII
méRIto No PRoCEsso CautElaR:  
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Emily Santiago Andrade Vasconcelos* 
 Igor Lúcio Dantas Araújo Caldas**

Sumário • 1.	Introdução	–	2.	Conceito	de	Ação	Cautelar	–	3.	Objeto	da	Ação	Cautelar	–	4.	
condições de admissibilidade da ação cautelar: 4.1 Possibilidade Jurídica do Pedido no pro-
cesso cautelar; 4.2 interesse de agir na ação cautelar; 4.3 legitimidade ad causam na cautelar 
– 5. diferenciação entre condições da ação e mérito no processo cautelar – 6. mérito da ação 
Cautelar:	6.1	Fumus	boni	iuris;	6.2.Periculum	in	mora:	6.2.1	Avaliação	objetiva	do	periculum	
in	mora;	6.3	O	mérito	em“stricto	sensu”	–	7.	Conclusão	–	8.	Referências	Bibliográficas.

REsumo: Esse	artigo	científico	visa	a	tratar	sobre	um	tema	que,	apesar	de	
controvertido, tem se consolidado no sentido aqui defendido. intenciona-se 
reafirmar	a	existência	do	mérito	na	ação	cautelar,	sendo	este,	consubstan-
ciado sob a forma da existência de três requisitos a serem esclarecidos no 
bojo	deste	artigo.	A	idéia	é	de	traçar	distinções	entre	as	condições	de	admis-
sibilidade da ação no processo cautelar e o mérito na ação cautelar e, nesse 
ínterim,	mostrar	posições	de	juristas	renomados	no	que	diz	respeito	ao	tema.

PaLaVraS-ChaVe: ProceSSo cautelar; ação cautelar; 
condiçõeS de admiSSiBilidade da ação; mÉrito no Pro-
ceSSo cautelar.

1. iNtroDUçÃo

discute-se muito acerca da existência ou não de mérito na ação cautelar. 
mais ainda, para aqueles que aceitam essa existência, fala-se sobre os que 
se denominam conteúdo de mérito serem meras condições da ação. 

reputa-se falsa, data venia, essa idéia no presente artigo, que inten-
ciona mostrar que existem diferenças visíveis entre os citados institutos. 

*. acadêmica de direito da universidade Federal da Bahia, 9º Semestre.
**. acadêmico de direito da universidade Federal da Bahia, 9º Semestre. 
 É dito que o fumus boni iuris	estaria	a	fazer	parte	da	possibilidade	jurídica	do	pedido,	

enquanto que o periculum in mora pertenceria ao interesse de agir. 



Busca-se ressaltar os traços distintivos entre tais e mostra-se que o pedido 
não	deve	ser	dispensado	ou	incerto	na	cautelar	seja	ela	típica,	seja	ela	atípica.

2. CoNCeito De açÃo CaUteLar

Ao	lado	dos	processos	de	conhecimento	e	execução,	exsurge,	no	bojo	
do código de Processo civil, um processo, dotado de características pró-
prias: o cautelar. cada um desses processos está ligado à uma idéia. 

no de conhecimento, haveria uma crise de certeza, a ser solucionada 
por sentença que decidiria qual das partes teria razão; no de execução, have-
ria uma suposição de crise de inadimplemento, onde, o devedor não inten-
taria cumprir voluntariamente sua obrigação, que estaria consubstanciada 
num	título	executivo,	de	forma	a	obrigar	a	que	o	juiz	tome	providências	
de caráter satisfativo, o processo cautelar estaria pressupondo uma crise 
de insegurança, em que se buscam providências que venham a assegurar 
o	resultado	final	do	processo.	

onde existe um processo cautelar, existe uma ação cautelar. nesse 
sentido, a ação cautelar constitui para luiZ orione neto: 

[...]	um	direito	de	a	parte	provocar	o	órgão	judicial	a	tomar	providências	
para conservar e assegurar a prova bens, ou para eliminar de outro modo a 
ameaça	de	perigo	de	prejuízo	iminente	e	irreparável	ao	interesse	tutelado	
no processo principal. (orione neto, 2004). 

Para enrico tullio lieBman, a ação cautelar:
[...]	consiste	no	direito	de	assegurar	que	o	processo	possa	conseguir	um	
resultado útil. (lieBman, 1980, p. 92).

3. oBJeto Da açÃo CaUteLar

a tutela cautelar visa a garantir que ao processo principal possam vir a 
serem atribuídos efeitos, de fato. nela, se intenta o resguardo, a proteção, 
o cuidado com aquele bem de forma a se poder, futuramente, atribuir esse 
bem ao litigante que venha a ter seu pedido aceito como procedente na 
ação principal a ser proposta, antes dela, se a cautelar for preparatória, ou 
depois da mesma, se incidental. 

Objetiva-se,	por	exemplo,	que	o	objeto	a	ser	discutido	na	ação	principal	
não venha, porventura, a perder-se, deteriorar-se, inutilizar-se, desapare-
cer,	ou	ainda,	que	não	haja	meios	de	o	devedor	garantir	o	seu	débito	por	
quantia certa. Pensa desta forma, victor a. a. BomFim marinS, 
para quem: 

[...]	a	insolvência	do	devedor,	a	deterioração	ou	desaparecimento	do	bem	
litigioso, a consumação do dano contra direitos de personalidade são 
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exemplos	de	situações	que,	dadas	as	notórias	dificuldades	de	reparação,	
podem e devem ser prontamente evitadas em prol do êxito do processo 
satisfativo. (marinS, 1996).

Em	verdade,	a	finalidade	da	tutela	cautelar	é	a	de	buscar	garantir	a	
eficácia	da	tutela	jurisdicional	em	todo	e	em	qualquer	processo,	de	forma	a	
não se tornar, esta, inócua. JoSÉ Frederico marqueS, diz a respeito 
do tema que: 

[...]	a	tutela	cautelar	tem	por	objeto	garantir	o	processo	principal,	tal	como	
este	deve	ser	concretamente,	isto	é,	sem	que	a	situação	jurídica	em	que	o	
litígio	se	projeta	venha	a	sofrer	mudanças	ou	deformações	em	conseqüência	
da dilação temporal, ou demora processual. (marqueS, 1976).

no entanto, importa salientar que a tutela cautelar tem natureza mera-
mente acessória e subsidiária. Possui caráter essencialmente instrumental e 
provisório. o próprio código de Processo civil, em seu artigo 796, retrata 
isso ao se referir à dependência que a mesma sofre em relação ao processo 
principal, in verbis:

art. 796 “o procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso 
do processo principal e deste é sempre dependente”.

Busca-se	com	a	ação	cautelar,	portanto,	preservar	o	bem	objeto	da	
lide principal, de forma acessória. apesar de autônomo, necessita de um 
processo	principal	no	qual	se	discuta	o	mérito	acerca	do	objeto	em	lide.	

aduz marcuS viníciuS rioS GonçalveS, que o pedido 
cautelar: 

[...]	é	de	preservação	dos	possíveis	resultados	finais,	a	serem	obtidos	nos	
dois outros tipos de processo. não é independente, mas acessório. não 
basta por si mesmo, mas visa preservar o resultado do processo principal, 
afastando o risco que o ameaça. embora o processo cautelar goze de auto-
nomia, sua independência é relativa, porque não prescinde de um processo 
principal,	cujo	resultado	visa	assegurar.	A	autonomia	é	processual,	mas	o	
seu	objetivo	é	inseparável	do	processo	principal.	(GONÇALVES,	2009,	
pp. 241-242).

 daí, cabe dizer-se que o pedido cautelar perde sua razão de existir se 
o	objeto	resguardado	não	vier	a	ser,	antecipadamente,	ou	posteriormente,	
discutido numa ação principal.

4. CoNDiçõeS De aDMiSSiBiLiDaDe Da açÃo CaUteLar

Para o exercício do direito constitucional de ação, presente no art. 5º, 
XXXv da c.F./88, basta-se que, simplesmente, se proponha uma ação, 
entretanto,	para	a	configuração	da	ação	processual,	há	que	se	ter	a	presença	
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de condições ou requisitos, que se encontram enumerados no código de 
Processo civil em seu artigo 267, vi, verbis:

Art.	267,	VI.	“Extingue-se	o	processo,	sem	julgamento	do	mérito:	

[...]

vi- quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possi-
bilidade	jurídica,	a	legitimidade	das	partes	e	o	interesse	processual”.

essas, devem constar, sem exceção em toda e qualquer ação que venha 
a ser proposta de forma a estarem elas presentes até o prolatar da sentença. 
Se existirem no momento em que houver a propositura mas ausentarem-
se	na	prolação	da	sentença,	o	juiz	não	poderá	mais	decidir-se	acerca	do	
mérito na medida em que o autor não possuirá mais o direito de ver a lide 
resolvida. entretanto, se ausentes as condições no momento em que a parte 
propuser	a	ação,	mas	vierem	as	mesmas	a	surgirem	no	bojo	do	processo,	
obriga-se	o	juiz	a	decidir	o	mérito	por	meio	da	sentença.

dessa forma, resta claro e evidente, que as condições da ação são 
requisitos de ordem, meramente, processual, sendo instrumentais, com o 
escopo,	apenas,	de	verificação	da	existência	ou	não	do	direito	de	propositura	
da	ação	pela	parte.	Não	possuem	um	fim	em	si	mesmas.	

Quando	não	preenchidas,	há	a	extinção	do	processo	sem	julgamento	de	
mérito	com	base	no	já	referido	inciso	VI	do	artigo	267	do	nosso	diploma	de	
processo civil. nessa situação, diz-se haver a denominada carência da ação.

4.1 Possibilidade jurídica do pedido no processo cautelar

apresenta-se como a condição “mais polêmica” para Fredie didier 
Jr. Para moniZ de araGão, seria a: 

[...]	previsão	in abstracto,	no	ordenamento	jurídico,	da	pretensão	formulada	
pela parte. (araGão, 1995, p. 393).
 

como conceito difícil que é, mais fácil se faz para entendê-lo, falar-
se	sobre	a	impossibilidade	jurídica	do	pedido.	A	impossibilidade	jurídica	
do	 pedido	 se	 consubstancia	 na	 inexistência,	 no	 ordenamento	 jurídico,	
da efetivação de determinada providência do modo como ela está sendo 
pleiteada. muito esclarecedor é o entendimento de cÂndido ranGel 
dinamarco quanto ao tema, para quem:

[...]	a	causa petendi gera a impossibilidade da demanda quando a ordem 
jurídica	nega	que	os	fatos	como	alegados	pelo	autor	possam	gerar	direitos	
[...].	(DINAMARCO,	2001,	pp.	298-299).

no entanto, no processo cautelar, se o pedido feito pelo autor não 
encontrar	barreiras	previstas	no	ordenamento	jurídico,	nada	impede	sua	
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apreciação pelo magistrado, malgrado inexista norma expressa que o 
inadmita. 

adota-se na tutela cautelar a idéia de que não sendo o pedido ou a causa 
petendi	cautelar	vedada	pela	lei,	o	juiz	pode	conceder	a	medida	almejada.	
Para o saudoso calmon de PaSSoS:

[...]	o	pedido	cautelar	só	será	juridicamente	impossível	quando	vetado	pela	
ordem	jurídica.	Sem	existir	norma	expressa	com	esse	 teor,	 todo	pedido	
cautelar	é	possível	juridicamente.	(PASSOS,	2004).

4.2 interesse de agir na ação cautelar

Para que se constate o interesse de agir, fundamental e indispensável 
se faz que se analise o caso concreto, a situação descrita pela demanda. 
Fredie pontua que:

[...]	O	exame	do	interesse	de	agir	(interesse	processual)	passa	pela	verifi-
cação de duas circunstâncias: a) a utilidade e b) a necessidade do pronun-
ciamento	judicial.	(DIDIER	JR,	2007).

essas duas circunstâncias são denominadas pela doutrina de interesse-
utilidade	e	interesse-necessidade.	Haveria	utilidade	no	processo	jurisdi-
cional quando o demandante pudesse obter, por meio dele, o resultado 
que	almejou	na	propositura	da	lide.	Será	útil	a	demanda	se	apta	a	tutelar	
de	maneira	o	mais	completa	possível	a	situação	jurídica	do	propositor	
da ação.

A	necessidade	 se	 dá	 na	medida	 em	que	 a	 solução	 jurisdicional	 se	
encontra como a última forma de composição da lide. nelSon nerY 
Junior, sabiamente preleciona que:

[...]	por	necessidade	concreta	do	processo	entende-se	que	a	ação	não	nascerá	
enquanto não esgotados todos os meios para a solução da lide no plano do 
direito material, pela utilização de instrumentos por este colocados à dis-
posição dos litigantes, ou quando frustradas todas tentativas nesse sentido. 
(nerY Junior; nerY, 2004).

no processo cautelar, o interesse de agir não difere dos demais pro-
cessos.

4.3 Legitimidade ad causam na ação cautelar

a legitimidade ad causam se	propõe	a	investigar	o	elemento	subjetivo	
da demanda. É para enrico tullio lieBman:

[...]	a	pertinência	da	ação	àquele	que	a	propõe	e	em	confronto	com	a	outra	
parte. (lieBman, 1980, p. 46).
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não deve esta, ser confundida com a legitimidade processual (ad pro-
cessum). a legitimidade ad causam é condição ou requisito da ação, a ad 
processum é pressuposto do processo. enquanto a primeira, deve ser aferida 
no caso concreto, a segunda, pode ser vislumbrada de forma abstrata, sem 
aferir-se uma situação atual e concreta. 

no processo cautelar, a legitimidade ad causam deve ser encarada 
sob duas perspectivas: a da ação cautelar preparatória e a ação cautelar 
incidental. quando vista sob o aspecto de preparatória, a cautelar deve ter 
sua legitimidade constatada no exame prévio da legitimidade da ação de 
conhecimento, ou de execução, que poderá ser proposta após a cautelar. 
em se tratando do aspecto incidental, a legitimidade das partes deve ser 
inferida mediante o exame da mesma no processo principal. quem estiver 
legitimado para propor a principal, consequentemente o estará para propor 
a principal.
5. DiFereNCiaçÃo eNtre CoNDiçõeS Da açÃo e MÉrito 
No ProCeSSo CaUteLar 

de forma descabida tem havido grande confusão no que se refere a 
essa diferenciação. os elementos integrantes do mérito do processo cau-
telar tem sido confundidos com as condições da própria ação cautelar. a 
questão gravita em torno de saber se os requisitos do fumus boni iuris e 
do periculum in mora fazem parte das condições da ação ou se adequam 
ao mérito cautelar. 

alguns, alegam que o fumus boni iuris faria parte da possibilidade 
jurídica	do	pedido,	outros,	dizem	que	o	periculum in mora integra o in-
teresse processual. nesse sentido, rodolFo camarGo mancuSo, 
propõe que:

[...]	 o	 fumus boni iuris e o periculum in mora são condições da ação 
cautelar,	respectivamente,	a	possibilidade	jurídica	do	pedido	e	o	interesse	
processual. (mancuSo).

nesta mesma linha de pensamento, o ilustre Willard de caStro 
villar, dispõe que:

[...]o	fumus	boni	iuris	nada	tem	a	ver	com	o	mérito	do	pedido.	A	aparên-
cia	do	bom	direito,	possibilidade	 jurídica,	o	enquadramento	da	ação	no	
ordenamento	jurídico,	irá	possibilitar	ao	juiz	o	conhecimento	do	pedido.	
(villar).

a contraposição feita a estas defesas, que incluem o fumus boni iuris e 
o periculum in mora como condições da ação cautelar, advém de opiniões 
que entendem serem as condições da ação cautelar, as mesmas condições 
necessárias	para	os	demais	tipos	de	processos,	quais	sejam:	a		possibilidade	
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jurídica	 do	pedido,	 o	 interesse	 processual	 e	 a	 legitimidade	ad causam. 
Sendo assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora estariam inseridos 
no	mérito	da	ação	cautelar.	O	juiz	quando	julga	procedente	uma	pretensão	
cautelar, baseia-se na verossimilhança ou probabilidade de ocorrência 
dos	fatos	alegados,	ou	seja,	a	plausibilidade	do	direito	a	ser	questionado	
enquadra-se como fundamentação, e como tal, caracteriza-se como mérito 
da ação cautelar. 

a lição do Prof. donaldo armelin é clara: 
[...]	o	processo	cautelar	não	prescinde	de	condições	de	admissibilidade	
da	ação,	cujo	preenchimento	justifique	a	prestação	da	tutela	jurisdicional	
cautelar reclamada. estas condições são, tal como sucede nos demais tipos 
de processo, o interesse de agir, a legitimidade ad causam e a discutida 
possibilidade	jurídica	do	pedido.	(ARMELIN,	1979).

em síntese, o fumus boni iuris e o periculum in mora como formadores 
do mérito da tutela cautelar, possuem esta denominação, pela evidência de 
que sem estes elementos, o mérito do processo cautelar seria vazio. Por 
isso, a ausência de um ou de ambos deles, implica em denegação da tutela 
cautelar pelo magistrado.

6. MÉrito Da açÃo CaUteLar

apesar de toda a discussão doutrinária acerca do tema, mais acertada 
nos parece a posição de luiZ orione neto, para quem:

[...]	no	âmbito	do	processo	cautelar,	o	mérito	é	composto	pelo	periculum 
in mora (causa de pedir próxima), pelo fumus boni iuris (causa de pedir 
remota) e pelo pedido de cautela (v.g. arresto, seqüestro, busca e apreensão 
etc.). (orione neto, 2004).
 

daí, na nossa concepção o mérito propriamente dito seria o pedido 
de	 cautela,	 ou	 seja,	 a	 pretensão	veiculada	pelo	 requerente	 no	processo	
cautelar.

o periculum in mora e o fumus boni iuris seriam as questões de mérito 
do processo cautelar. Pode-se dizer que na fundamentação da sentença 
cautelar exsugem questões que são resultado do embate entre a causa 
petendi proposta na demanda cautelar (periculum in mora e fumus boni 
iuris) e a causa excipiendi que a resposta trouxe. quando, na parte dispo-
sitiva,	o	magistrado	já	resolveu	as	questões	suscitadas	especialmente	no	
que diz respeito a existência ou não do periculum in mora e do fumus boni 
iruris, passará ele, à conclusão. na parte expositiva será dada a resposta 
do	Estado-juiz	ao	pedido	feito	pelo	autor.	Nesse	caso,	houve	um	petitum 
na	demanda	cautelar,	sobreveio	uma	resistência	a	ele	na	resposta,	e	o	juiz,	
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poderá	julgar	procedente	ou	improcedente	o	pedido	cautelar.	Isso	não	é	
resolver questão, mas decidir a pretensão mesma.

6.1 Fumus boni iuris

Fumus boni iuris é expressão que vem do latim e pode ser traduzida 
como “fumaça do bom direito”, isto é, a plausibilidade ou probabilidade 
de um direito. Para que se proponha uma ação basta que a parte alegue ser 
titular	de	um	direito.	Após	esta	alegação,	o	juiz	se	pronunciará	acerca	da	
existência ou não do direito suscitado. desse modo, uma simples alegação 
se transforma em certeza.

do mesmo modo, a parte que propõe uma ação cautelar alega a exis-
tência	de	uma	situação	jurídica.	Contudo,	a	decisão	que	o	Estado-juiz	dará	
sobre a cautelar não se baseará na certeza, mas na aparência de veracidade 
da	pretensão	afirmada	pela	parte	no	sentido	de	que	basta	que	haja	plausibi-
lidade de existência do direito, que será examinada de forma a exercer-se 
uma	cognição	sumária	no	aspecto	dos	pressupostos	fáticos	e	jurídicos.

ao se falar em plausibilidade ou probabilidade de um direito, que é 
o	que	se	exige	no	processo	cautelar,	não	se	está	tratando	de	um	direito	já	
constituído, em verdade. trata-se, de um bem da vida ainda, sem titular. o 
pleiteante não pode reclamá-lo ao seu patrimônio, mas pelo risco que corre 
esse	bem	de	sofrer	modificações	acerca	de	suas	qualidade	e	quantidade,	
de perecer, ser destruído, entre outras situações, de forma a não poder ser 
atribuído ao vencedor da lide, ele, poderá ser preservado, por meio da 
ação cautelar.

o fumus boni iuris	exige	mais	do	que	a	simples	possibilidade	jurídica	
do	pedido,	sem	requerer	um	verdadeiro	prejulgamento	da	existência	ou	não	
do direito pleiteado. adverte JoSÉ Frederico marqueS que: 

[...]	sem	a	exigência	do	fumus	boni	iuris	a	medida	cautelar	poderia	produzir	
efeitos contrários aos que procura evitar, e ser ela própria uma fonte do 
periculum in mora. (marqueS, 1976).

Para	evitar	a	ocorrência	disso,	é	necessário	que	o	julgamento	da	exis-
tência	da	aparência	de	direito	seja	feito	de	forma	a	basear-se	em	indícios	
objetivos	presentes	nos	autos	sem	se	deixar	levar	somente	pelas	afirmações	
das partes por mais convincentes que pareçam. É necessário cuidado re-
dobrado quando a concessão da cautelar se der mediante liminar inaudita 
altera	parte,	já	que	esta	tutela	pode	ocasionar	grave	cerceamento	no	que	se	
refere aos direitos do réu, o que nem sempre poderá ser contrabalanceado 
pelo instituto da contracautela ou pelo ressarcimento ditado pelo artigo 
811 do código de Processo civil
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Para	que	o	juiz	avalie	de	forma	mais	cautelosa	a	presença	do	fumus 
boni iuris	 o	Código	de	Processo	Civil	 instituiu	 a	 justificação	prévia	 à	
liminar	(artigo	804)	e	a	audiência	de	instrução	e	julgamento	(artigo	803,	
parágrafo único).

6.2 Periculum in mora

o periculum in mora	é	o	exato	interesse	justificador	da	medida	cau-
telar,	já	que	nesta,	se	visa	a	evitar	que	o	perigo	de	dano	ao	bem	da	vida	
venha ameaçar a efetividade da sentença a ser dada no processo principal. 
É indispensável, portanto a concessão de liminares e medidas cautelares. 
mas adequado seria, dizer-se que é requisito sine qua non do processo 
cautelar. 

Tanto	nas	cautelares	específicas,	quanto	na	inominada	é	essencial	que	
se demonstre o perigo de lesão que a demora possa vir a causar no bem da 
vida. Sabiamente argui luiZ orione neto que: 

[...]	Quer	 se	 trate,	pois,	de	 tutela	 cautelar	nominada	ou	 inominada,	 sua	
demonstração exsurge inafastável, sendo imprescindível que o requerente 
da medida cautelar comprove que o perigo de retardo, ante a lesão iminente 
ou assaz provável ao seu alegado e suposto direito venha acarretar-lhe 
excessivo	gravame	e	prejuízo.	(ORIONE	NETO,	2004).

o próprio código de Processo civil faz referências indiretas à expres-
são	latina	aqui	referida	aqui	referido.	O	artigo	798	ressalta	que	o	juiz	poderá	
determinar	as	medidas	provisórias	que	julgar	cabíveis	caso	haja	fundado	
receio	de	que	alguma	parte	antes	do	julgamento	da	lide	venha	a	ocasionar	
no direito da outra quaisquer lesões graves e de difícil reparação. também, 
há referências acerca disso no artigo 799, 800 e 801 inciso iv. 

Essa	medida,	se	mostra	célere	e	eficaz	de	forma	a	fazer	face	a	amea-
ças certas ou prováveis de perigo de dano. no entanto, a expressão, como 
assevera donaldo armelin:

[...]	 não	pode	 ser	 interpretada	 literalmente,	 porquanto	não	 é	 somente	 a	
demora a causa fundamental do risco de tais danos. mas, se não é o ele-
mento temporal o único que se encarta em tal rótulo, à evidência é ele o 
mais	significativo	dos	ingredientes	justificadores	da	invocação	de	tal	tutela.	
(armelin, 1979).

É imprescindível para se obter a consubstanciação do periculum in 
mora	que	haja	provas	devidas	da	urgência	de	situação	grave	em	que	se	
corra	o	risco	objetivo	e	atual	de	que	a	provável	lesão	se	transforme	em	
um dano real.
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o termo “perigo de dano” não se evidencia em situações que podem 
ser resolvidas mediante a tutela ordinária, mais do que isso, se evidencia 
em um remédio a ser utilizado somente em casos urgentes de forma ex-
cepcional.

6.2.1 Avaliação objetiva do periculum in mora

o periculum in mora consiste no fundado receio de que uma parte 
possa vir a causar lesão grave e de difícil reparação ao direito da outra, 
antes	do	julgamento	da	lide.

o receio aí referido seria a idéia de que algo vai dar errado ou é provável 
que	dê.	O	simples	temor	subjetivo	não	é	suficiente	para	que	esse	requisito	
se consubstancie. Já se decidiu que: 

[...]	não	bastam	os	simples	receios,	ou	a	longínqua	possibilidade	de	se	veri-
ficarem	os	lesões	de	difícil	e	incerta	reparação,	para	que	possa	o	seqüestro	
ser decretado. (orione neto, 2004).

Deve	o	receio	ser	fundado,	na	medida	em	que	analisado	objetivamente	
enseje	real	possibilidade	de	realização	do	efeito	temido.	Não	há	como	se	
requerer	uma	prova	do	perigo,	mas	o	que	se	pede	é,	ao	menos,	uma	justi-
ficação	do	mesmo.

6.3 o mérito em “stricto sensu”

o mérito em stricto sensu na cautelar é o pedido cautelar. no dizer de 
ovídio a. BatiSta da Silva: 

[...]	a	cautelar	carece	de	pedido,	vale	dizer,	o	autor	da	demanda	cautelar	
deverá	encerrar	sua	petição	inicial	formulando	um	pedido	específico	de	
tutela	jurisdicional.	Se	alguém,	ingenuamente,	redigir	sua	petição	inicial	
apenas baseada no que exige o art. 801, esquecendo de formular o pedido 
de tutela cautelar indicando a espécie de medida requerida, certamente 
teria sua petição indeferida por inepta. não pode haver prestação de tutela 
jurisdicional	sem	pedido	da	parte.	Os	arts.	2°	e	128	incidem	também	no	
processo cautelar. (BaPtiSta da Silva, 2007).

acerca da fungibilidade do pedido formulado pelo autor diz-se que 
é tema que deve ser analisado com cuidado. em regra, deve viger no 
processo	cautelar	o	princípio	de	que	o	juiz	pode	conceder	uma	medida	
cautelar diferente daquela que o autor tenha pleiteado quando diante 
da situação concreta e das provas colhidas restar claro a decretação de 
provimento cautelar diferenciado daquele que o autor pediu. a partir daí, 
conclui-se que, via de regra não se exige na ação cautelar pedido certo 
e determinado.
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Essa	conclusão	deve	ser	vista	com	cautela,	já	que	o	magistrado	não	
pode conceder providência cautelar demasiadamente diversa da que foi 
pleiteada	pelo	autor.	Embora	o	juiz	possa	declarar	a	fungibilidade	da	tutela	
cautelar	esse	poder	não	dá	à	parte	o	direito	de	postular	uma	tutela	indefi-
nida,	pelo	contrário,	pressupõe	pedido	certo	no	qual	o	juiz	pode	admitir	
excepcionalmente a alternatividade por outra medida mais consentânea 
com o caso dos autos. 

no dizer de calmon de PaSSoS:

[...]	Pedido	é	a	providência	solicitada	ao	magistrado,	com	a	qual	objetiva	
o	autor	eliminar	o	risco	de	ineficácia	total	ou	parcial	do	futuro	provimento	
de mérito a ser proferido na ação principal. (PaSSoS, 2004).

Nesse	sentido,	o	objeto	do	pedido	é	a	medida	cautelar	que	se	quer	
obter,	 seja	 ela,	 arresto,	 seqüestro,	 exibição,	 ou	qualquer	 outra	 cautelar.	
no que diz respeito às ações cautelares inominadas, que se destacam pela 
indeterminação	do	seu	conteúdo,	pois	não	tem	conteúdo	específico,	deve-se	
aplicar a mesma regra, isto é também, a ação cautelar inominada contém 
a formulação de um pedido.

em resumo, quer se trate de medida cautelar típica, quer se trate de 
medida	cautelar	atípica,	haverá	pedido	específico	no	que	se	refere	à	tutela	
jurisdicional	pedida	para	que	se	alcance	a	conservação	e	o	asseguramento	
da efetividade da pretensão material buscada pela ação principal.

7. CoNCLUSÃo

Conclui-se	que	o	mérito	é	o	objeto,	ele	mesmo,	do	processo,	desse	
modo, ele encontra-se consubstanciado no pedido formulado pelo autor 
na inicial. daí, não pode ele ser confundido com os requisitos, ainda que, 
estes	sejam	imprescindíveis	à	sua	apreciação	pelo	magistrado.	Os	requisitos	
ou condições da ação devem ser analisados previamente ao mérito, por 
óbvio. daí porque o mérito não pode ser visto como parte das condições 
da ação de forma misturar-se duas coisa por demasiado diferentes com 
essa errônea, máxima vênia, concepção.

enquanto as condições se apresentam genéricas sem vinculação direta 
às características do pedido, este possui características próprias e inconfun-
díveis que o individualizam. aqui, se demonstram incontestáveis a inserção 
do fumus boni iuris e do periculum in mora como partes integrantes do 
mérito da ação cautelar. Sem eles, o pedido não possuiria fundamentação, 
nem razão de existir.
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CaPítulo vIII
o Postulado da PRoPoRCIoNalIdadE Na 
tEoRIa NoRmatIva dE humbERto ávIla

Fernando Carlos Oliveira Silva1*
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REsumo: a proporcionalidade é um método que vem sendo cada vez mais 
utilizado nos tribunais brasileiros e cada vez mais discutido na doutrina 
nacional. tal método consiste no exame de validade dos atos do poder 
público por meio da avaliação da relação de causalidade entre os meios 
empregados	pela	medida	e	suas	finalidades,	bem	como	avaliar	se	a	dimensão	
dos	resultados	positivos,	alcançados	pela	finalidade	pretendida,	compensa	
a dimensão dos resultados negativos. entretanto, a constante utilização 
da proporcionalidade não é feita de forma criteriosa e rigorosa, exigindo, 
assim, um estudo capaz de delimitar não somente o seu conceito, como 
também	a	sua	validade	perante	o	ordenamento	jurídico	e	a	sua	eficácia,	ou	
seja,	o	modo	como	ela	deve	ser	aplicada.	Neste	sentido,	apropriado	se	faz	
o estudo da teoria normativa de humberto Ávila bem como a posição que 
assume a proporcionalidade dentro desta. 

PaLaVraS-ChaVeS: ProPorcionalidade; PoStulado 
aPlicativo normativo; raZoaBilidade; direitoS Fun-
damentaiS; relação meio/Fim.

1. o PoStUaLaDo Da ProPorCioNaLiDaDe

1.1 Definição do tema

refere-se por proporcionalidade, no presente trabalho, ao método 
de avaliação substancialista dos efeitos práticos das normas e decisões 
emitidas
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pelo poder público, por meio da correspondência entre os meios aplicados 
por	tal	medida	e	as	finalidades	almejadas.	Acontece	que	muitas	vezes	o	
poder público, visando contemplar determinados direitos, edita leis que 
acaba por restringir outros, surgindo então, um verdadeiro choque entre 
normas que podem ser solucionados pela proporcionalidade.

assim, o método da proporcionalidade vem sendo amplamente uti-
lizado não somente controle da constitucionalidade das leis restritivas de 
direitos fundamentais como também em outros casos em que se exige um 
exame	de	uma	relação	entre	meios	e	fins.	Tal	método	se	subdivide	em	três	
regras práticas, as quais são denominadas por Suzana de toledo Barros de 
subprincípios e por humberto Ávila de exames inerentes à proporciona-
lidade. em nome da coerência com o que é abordado no presente artigo, 
trataremos do assunto seguindo a terminologia adotada por Ávila. 

1.2 os exames inerentes à proporcionalidade

1.2.1 O exame da adequação 

a adequação de um meio consiste na capacidade deste meio em atingir 
o	objetivo	para	qual	foi	empregado.	Assim,	ao	se	avaliar	a	proporcionalidade	
de	uma	medida	do	poder	público,	é	essencial	que	seja	antes	perquirido	qual	
é	a	finalidade	buscada	por	aquela	medida	e,	logo	então,	deve-se	perquirir	se	
a	medida	empregada	está	ou	não	apta	a	alcançar	o	objetivo	perseguido.	

acrescenta-se que o exame de adequação de uma medida deve ser 
feita	sob	um	enfoque	negativo,	ou	seja,	somente	não	deve	passar	ao	exame,	
aquela	medida	que	de	maneira	nenhuma	estaria	apta	a	alcançar	o	objetivo	
almejado.	Neste	ponto,	vale	destacar	ainda,	que	alguns	autores	entendem	
que o exame da adequação pode ser apenas parcial e não necessariamente 
total.	Nesse	aspecto	figura	o	pensamento	de	Suzana	Toledo	Barros	que,	
citando Pedraz Penalva destaca que não há por que radicalizar no assunto 
já	que:

um	juízo	de	adequação	se	faz	em	face	de	uma	situação	concreta	,	não	se	
podendo olvidar, contudo, que a lei, como produto da vontade do legis-
lador,	é,	no	momento	da	sua	edição,	apenas	uma	previsão	abstrata	cujas	
virtualidades só com o decurso do tempo vão se revelando (Penalva 
apud BarroS, 1996, p.75).

1.2.2 O exame da exigibilidade 

Consiste	na	inexistência	de	outro	meio	mais	eficaz	e	menos	danoso,	
ou	seja,	o	meio	empregado	pelo	legislador	deve	ser	o	que	melhor	consegue	
contemplar	o	direito	almejado	restringindo,	da	menor	forma	possível,	o	
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direito postergado. o interprete neste momento, deve se perguntar se a 
medida	que	foi	 julgada	adequada	no	exame	anterior	é	também	exigível	
ou não. assim, o exame da necessidade de uma medida requer que esta 
medida tenha passado pelo exame da adequação. como observa Gilmar 
Ferreira mendes, “apenas o que é adequado pode ser necessário, mas o 
que é necessário não pode ser inadequado” (mendeS apud BarroS, 
1996, p.78).

neste caso, vale destacar que o exame em questão passa a ser um exa-
me positivo, pois não basta ao intérprete apenas declarar que uma medida 
avaliada	seja	desnecessária	ou	não.	Deve	ele	indicar,	caso	declare	a	medida	
como	não	necessária,	que	outro	meio	seria	mais	eficaz	e	menos	danoso	
do	que	aquele	escolhido	pelo	legislador.	Ou	seja,	o	exame	da	adequação	
sendo um exame negativo, elenca o rol de medidas possíveis para o alcance 
do direito a ser protegido. a partir de então, o intérprete, pelo exame da 
necessidade, irá comparar uma medida com a outra, e avaliar qual delas 
é a mais apropriada.

1.2.3 O exame da proporcionalidade em sentido estrito 
até o momento, os exames em questão avaliaram a correspondência 

entre	os	fins	perseguidos	por	determinada	medida	do	poder	público,	e	os	
meios empregados para tanto. neste momento, o exame da proporcionali-
dade em sentido estrito consiste na determinação de que as vantagens alcan-
çadas	por	estes	meios	sejam	maiores	que	as	desvantagens	alcançadas	pelos	
mesmos.	Assim	sendo,	não	se	faz	uma	avaliação	entre	fins	e	meios,	mas	
entre os resultados positivos e resultados negativos alcançados pelos meios.

vale destacar que muitos doutrinadores consideram esse exame como 
o exame da proporcionalidade propriamente dito, pois impõe ao intérprete 
uma	verdadeira	ponderação	entre	os	bens	jurídicos	atingidos	pela	medida	do	
poder público. haveria, assim, neste caso, uma grande margem de valoração 
exigida do intérprete. tal margem poderia mitigar o caráter metódico da 
proporcionalidade. neste sentido, vale destacar a colocação de humberto 
Bergman	Ávila,	para	quem	“(...)	o	julgamento	daquilo	que	será	conside-
rado como vantagem e daquilo que será considerado como desvantagem 
depende	de	uma	avaliação	fortemente	subjetiva”	(ÁVILA,	2009,	p.173).	
no mesmo sentido, professa Suzana de toledo Barros:

Esta	[a	proporcionalidade	em	sentido	estrito]	há	de	ser	inferida	a	partir	da	
técnica	da	ponderação	de	bens,	na	qual	o	juízo	de	valoração	de	quem	edita	
ou controla a medida restritiva de direito é bastante amplo, dando margem 
à tese, defendida por muitos, de que se trata de tarefa impossível de ser 
efetuada,	pela	dificuldade	de	separar,	medir	e	comparar	valores	e	interesses	
em	conflitos	(BARROS,	1996,	pp.	82-83).
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tendo em vista que cabe à ciência do direito enfrentar problemas 
como os que foram dados e desenvolver técnicas para uma adequada atu-
ação	do	profissional	e	do	intérprete,	alguns	autores	partem	da	necessidade	
de desenvolver meios para controlar a referida margem de valoração e 
entendem que o método da razoabilidade pode ser aplicado neste último 
momento	do	exame	de	proporcionalidade.	A	definição	de	razoabilidade	e	
como ela pode atender a este intento será devidamente aborda no tópico 
3.2 deste trabalho. 

1.3 Breve histórico e casos paradigmáticos

historicamente, e segundo o entendimento de Jarbas luis dos Santos 
(SantoS, 2004, pp.44-54), a idéia de proporcionalidade tem raízes na 
Grécia e mais precisamente em aristóteles que com a sua Ética a nicô-
maco	identificaria	a	proporcionalidade	com	o	próprio	conceito	de	justiça.	
Porém, o caráter metodológico (adequar os meios buscados para atingir 
determinados	fins)	pressupõe	que	a	sua	origem	esteja	relacionada	com	o	
estado	moderno,	pois	o	seu	objetivo	maior	seria	justamente	defender	as	
liberdades dos cidadãos contra as arbitrariedades de tal entidade.

neste aspecto, lembra-se helenilson cunha Pontes (PonteS, 2000, 
pp.43-47) que as primeiras manifestações da proporcionalidade na idade 
moderna, teria se dado na magna carta onde o rei João Sem terra declarava 
que a multa paga por um homem livre deveria ser proporcional à gravidade 
do delito. assim, também prescrevia cesare Beccaria, um dos marcos do 
atual paradigma penalista. montesquieu também se referiu à idéia de pro-
porcionalidade quando disse que “a liberdade política somente se encontra 
nos governos moderados”. 

 no entanto, foi a experiência da ii Guerra mundial (que contribuiu 
para	o	rompimento	do	dogma	da	intangibilidade	do	legislador	pelo	ju-
diciário)	que	a	jurisprudência	da	Europa,	especialmente	a	do	Tribunal	
constitucional alemão, iniciou um movimento no sentido de controlar a 
proporcionalidade dos atos legislativos. Foi neste período que a proporcio-
nalidade teve o seu maior desenvolvimento. na alemanha, por exemplo, 
cita-se o “caso dos remédios1” que se tornou um marco paradigmático 
a respeito do assunto.

Segundo este caso, havia uma lei no estado da Bavária que condicio-
nava a concessão de licenças para instalação de novas farmácias desde 

1. BverfGe 7,377.
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que estas se mostrassem viáveis e não causassem danos concorrenciais 
às	farmácias	já	estabelecidas.	Um	comerciante	que	teve	seu	pedido	de	
licenciamento negado se sentiu lesado e questionou a constituciona-
lidade da norma no tribunal constitucional Federal. decidiu a corte, 
deferindo o pedido do farmacêutico, que um direito fundamental como 
o	da	livre	escolha	da	profissão,	ou	da	livre	iniciativa,	não	deve	ser	limi-
tado	senão	por	uma	medida	que	vise	e	seja	apta	a	proteger	outro	direito	
fundamental maior. 

Para a corte, os meios utilizados pela lei que visava proteger a saú-
de pública não atingiam os efeitos pretendidos e, portanto, padecia de 
constitucionalidade.	A	corte	conclui	no	julgado,	que	a	lei	não	poderia	
ser	considerada	adequada	já	que	o	não	licenciamento	de	novas	farmácias	
não	guardaria	uma	relação	de	causalidade	com	o	objetivo	de	proteger	
a saúde pública. Percebeu a corte, que se tratava, em verdade, de uma 
medida	tendente	a	privilegiar	os	farmacêuticos	já	estabelecidos	e,	sendo	
assim, a medida não passaria sequer pelo exame da adequação.

no Brasil, o marco da utilização da proporcionalidade como mé-
todo	de	aplicação	normativa,	pode	ser	considerado	“caso	do	botijão	de	
gás2” que questionava a lei 10.248 do estado do Paraná. tal lei obrigava 
todas as transportadoras de gás que comercializava o GlP a pesarem a 
mercadoria na presença do consumidor por ocasião da venda de cada 
botijão	ou	cilindro	e,	caso	houvesse,	diferenças	entre	o	peso	medido	e	
o peso que foi comercializado, esta diferença deveria ser abatida no ato 
do pagamento.

a referida adin foi deferida por maioria de votos, tendo a suprema 
corte entendido que a lei em questão, de fato, restringia desproporcional-
mente o direito de liberdade de concorrência, na medida em que impunha 
obrigação perceptivelmente inadequada, inexigível e desproporcional. 
Inadequada	por	que	a	medida	não	protegeria	o	direito	do	consumidor	já	
que	os	prejuízos	arcados	pelas	empresas	para	realizarem	a	pesagem	se-
riam repassados aos consumidores. a medida também não era necessária 
por	que	a	pesagem	por	amostragem,	feitas	por	órgãos	oficiais,	já	seria	su-
ficiente	para	punir	as	empresas	e	seria	desproporcional	em	sentido	estrito	
por que os resultados negativos da medida, como a demora no processo 
de comercialização e entrega, não compensariam os efeitos positivos, 
como o possível ressarcimento dos consumidores individuais. 

2. adin 855-2.
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2. NatUreZa JUríDiCa Da ProPorCioNaLiDaDe: PoStU-
LaDo oU PriNCíPio?

A	natureza	jurídica	da	proporcionalidade	já	foi	bastante	debatida	por	
inúmeros doutrinadores. Para alguns deles, por exemplo, a proporcionalida-
de	seria	uma	metanorma,	ou	seja,	uma	norma	que	se	sobrepõe	a	outras	e	que	
orienta a sua maneira de aplicação. esse é o entendimento, por exemplo, de 
Humberto	Bergman	Ávila	(ÁVILA,	2009,	pp.121-122)	que	a	define	como	
um	postulado,	ou	seja,	um	elemento	essencial	a	um	determinado	sistema	
por lhes garantir coerência3. 

Para alguns outros doutrinadores4, o principio da proporcionalidade 
seria um verdadeiro princípio contido, apesar de não expressamente, no 
nosso	ordenamento	jurídico.	Para	eles,	apesar	da	proporcionalidade	não	
estar	contida	expressamente	no	nosso	ordenamento	jurídico,	tal	princípio	
decorreria de outros princípios constitucionais expressos como, por exem-
plo, o estado democrático de direito. esse é o entendimento, por exemplo, 
de Paulo Bonavides:

o princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito positivo em 
nosso	ordenamento	constitucional.	Embora	não	haja	sido	ainda	formula-
do	como	norma	jurídica	global,	flui	do	espírito	que	anima	em	toda	a	sua	
extensão e profundidade o parágrafo 2º do art. 5º, o qual abrange a parte 
não escrita ou não expressa dos direito e garantias da constituição, a saber, 
aqueles	direitos	e	garantias	cujo	fundamento	decorre	da	natureza	do	regime,	
da essência impostergável do estado de direito e dos princípios que este 
consagra e que fazem inviolável a unidade da constituição (BonavideS 
apud chaiB, 2008, p.66).

Dentre	as	concepções	explanadas	verificamos	que	a	que	melhor	explica	
o princípio da proporcionalidade é aquela advogada por humberto Ávila. 
de fato, entendemos que mais do que uma simples mudança de nome, a 
concepção de Ávila é a que melhor explica e fundamenta a existência e 
a exigência prática, não só da proporcionalidade como também de todos 
os outros postulados aplicativos e hermenêuticos, tudo isso, por meio da 
construção de um sistema normativo eivado na consistência e coerência. 

3. Para hans Kelsen, por exemplo, a famosa norma hipotética fundamental, apesar de 
hipotética, seria válida tendo em vista a sua condição de postulado (KelSen, 2000, 
pp.169-170).

4. comungariam dessa tese, Gilmar Ferreira mendes, carlos roberto Siqueira castro, 
helenilson cunha Pontes, Jarbas luiz dos Santos, liana chaib, Paulo Bonavides, San-
tiago Guerra Filho, heinrich Scholler, dentre outros.
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neste sentido, vale destacar a posição da proporcionalidade na teoria 
normativa deste autor.

3. a ProPorCioNaLiDaDe Na teoria NorMatiVa De 
hUMBerto áViLa

3.1 a teoria normativa de humberto ávila

Para humberto Bergman Ávila, a proporcionalidade se constitui não 
necessariamente num princípio (como para a maioria dos doutrinadores), 
mas sim, num método de aplicação de normas ou, em suas palavras, num 
dos postulados aplicativos normativos. a análise de humberto Ávila se 
baseia na idéia de que existem dois tipos de normas: as normas de primeiro 
grau e normas de segundo grau. as normas de primeiro grau funcionariam 
como	normas-objetos	da	aplicação	enquanto	as	normas	de	segundo	grau	
seriam normas-métodos de aplicação. assim, no momento da concretização 
do direito haveria o fenômeno da aplicação das normas de primeiro grau 
(ou	normas-objetos),	por	meio	das	normas	de	segundo	grau	(ou	normas-
métodos). 

as normas de primeiro grau, por sua vez, se subdividiriam em regras 
e princípios e as normas de segundo grau se subdividiriam em postulados 
hermenêuticos ou postulados normativos aplicativos. após rigoroso estudo 
dos critérios de diferenciação das regras e princípios contidos na doutrina, 
Ávila conclui que ambas as espécies normativas podem ser diferenciadas 
da seguinte forma: 

as regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospec-
tivas	e	com	pretensão	de	decidibilidade	e	abrangência	para	cuja	aplicação	
se	exige	a	avaliação	da	correspondência,	sempre	centrada	na	finalidade	que	
lhes	dá	suporte	ou	nos	princípios	que	lhes	são	axiologicamente	sobrejacen-
tes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção con-
ceitual	dos	fatos.	[...]	Os	princípios	são	normas	imediatamente	finalísticas	
primariamente retrospectivas e com pretensão de complementaridade e de 
parcialidade,	para	cuja	aplicação	se	demanda	uma	avaliação	da	correlação	
entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 
havida como necessária a sua promoção (Ávila, 2009, pp.78-79). 

Por sua vez, os postulados hermenêuticos e os postulados aplicativos 
normativos seriam diferenciados de forma mais simples. enquanto os 
primeiros seriam aquelas normas necessárias para a compreensão interna 
e	abstrata	do	ordenamento	jurídico,	os	postulados	normativos	aplicativos	
seriam aquelas normas necessárias para solucionar questões que surgem 
com	a	aplicação	concreta	e	externa	do	ordenamento	jurídico,	especialmente,	
na	resolução	de	antinomias.	Na	definição	de	Humberto	Ávila:	
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os postulados normativos aplicativos são normas imediatamente metódicas 
que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano 
do	objeto	da	aplicação.	Assim,	se	qualificam	como	normas	de	aplicação	
de	outras	normas,	isto	é,	como	metanormas.	Daí	se	dizer	que	se	qualificam	
como normas de segundo grau. nesse sentido, sempre que se está diante de 
um postulado normativo, há uma diretriz metódica que se dirige ao intérprete 
relativamente à interpretação de outras normas (Ávila, 2009, p.122).

3.2 Diferenças entre proporcionalidade, razoabilidade, concordância 
prática e proibição de excesso

Definir	um	determinado	elemento	não	é	somente	delimitar	o	seu	sen-
tido, é também diferenciá-lo de outros sentidos que podem possivelmente 
ser confundidos com estes. o princípio da proporcionalidade é desses 
termos que são largamente utilizados sem a devida preocupação com a 
rigorosidade terminológica. contribui para isso, o fato de que se trata de 
um termo utilizado em diferentes sentidos não somente na doutrina e na 
jurisprudência	brasileira	como	também	na	americana	e	na	européia.

Segundo Suzana toledo de Barros (BarroS, 1996, pp.67-72), 
os tribunais americanos, assim como os brasileiros, utilizam os termos 
razoabilidade e proporcionalidade como sinônimos. na alemanha, são 
tratados como sinônimos a proporcionalidade e a proibição de excesso. 
essas utilizações não impediram, entretanto, que a doutrina diferenciasse 
esses termos, atribuindo-lhes sentidos próprios.

diferencia humberto Ávila, os termos proporcionalidade, razoabilida-
de, proibição de excesso e concordância prática. Segundo o autor, os dois 
primeiros consistiriam em postulados aplicativos normativos inespecíficos, 
e a proibição de excesso e a concordância prática seriam postulados apli-
cativos normativos específicos. Os	postulados	inespecíficos	seriam	aqueles	
que	devem	ser	utilizados	em	quaisquer	casos,	por	sua	vez	os	específicos	
são aqueles postulados que só cabem em determinados casos concretos 
como, por exemplo, a utilização da proporcionalidade nos casos em que 
há	um	juízo	de	causalidade	entre	meio	e	fim.

assim, a proporcionalidade e a razoabilidade se diferenciariam, na 
medida em que esta pode ser considerada como um exame de equidade 
em que o intérprete examinaria se a medida adotada pelo poder público 
encontra-se dentro da margem de normalidade. assim, a proporcionalidade 
seria	um	exame	de	causalidade	entre	meio	e	fim	e	a	razoabilidade	seria	um	
exame	de	subsunção	entre	o	meio	e	a	normalidade.	Como	já	foi	colocado,	
Ávila entende que a razoabilidade poderia ser utilizada como um critério 
de equidade para diminuir a margem de valoração existente no exame da 
proporcionalidade em sentido estrito.
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Por último, vale destacar as diferenças entre a proibição de excesso e a 
concordância prática. Para o autor, a concordância prática seria o dever de 
o	intérprete	buscar	a	máxima	eficácia	de	valores	ou	princípios	que	colidem	
entre si no caso concreto. Por sua vez, a proibição de excesso (muitas vezes 
considerada como uma das facetas da proporcionalidade) é o postulado 
que	exige	que	o	poder	público	não	edite	medidas	que	restrinjam	excessi-
vamente um direito fundamental ao ponto de aniquila-lo não garantindo a 
ele	um	mínimo	de	eficácia.	

3.3 A eficácia jurídica da proporcionalidade ou sua aplicação prática

A	eficácia	consiste	em	um	dos	mais	importantes	elementos	das	nor-
mas	jurídicas.	Se	com	a	validade,	entendemos	se	uma	norma	está	ou	não	
em	concordância	com	determinado	ordenamento	jurídico	e,	portanto,	se	
ela	deve	ou	não	ser	utilizada,	é	com	a	eficácia	jurídica	que	entendemos	
quando, como e onde determinada norma pode ser aplicada. cremos que 
a maneira como a proporcionalidade deve ser aplicada no ordenamento 
já	foi	muito	bem	exposto	no	decorrer	do	trabalho,	cabendo	avaliar	então,	
quando e onde ela deve ser aplicada. 

Segundo humberto Ávila o momento em que o postulado da propor-
cionalidade deve ser aplicado é sempre quando o interprete se vê diante 
da	necessidade	de	averiguar	a	causalidade	entre	meios	e	fins.	Vale	relem-
brar que a proporcionalidade é um dos postulados normativo aplicativos 
específicos,	no	sentido	de	que	tem	seu	âmbito	de	aplicação	delimitado,	ou	
seja,	especificado	por	determinados	pressupostos,	e	esse	pressuposto	nada	
mais	é	do	que	a	relação	meio-fim.	Assim,	destaca	Hartmut	Maurer:	“se	
não	houver	uma	relação	meio/fim	devidamente	estruturada	cai	o	exame	da	
proporcionalidade pela falta de pontos de referências, no vazio” (maurer 
apud Ávila, 2009, p.162).

Por	fim,	devemos	responder	onde	a	proporcionalidade	deve	ser	apli-
cada,	ou	seja,	em	quais	tipos	de	litígios	poderíamos	utilizar	o	postulado	
da proporcionalidade. Poderíamos responder a essa pergunta destacando 
novamente	a	relação	meio-fim,	e	dizer	que	em	qualquer	litígio	em	que	esta	
relação estaria presente, seria possível a utilização da proporcionalidade. 
de certa forma, não estaríamos enganados ao defender esta tese, no en-
tanto, na tentativa de não sermos prolixos destacamos na oportunidade o 
trabalho de Suzana de toledo Barros para quem a proporcionalidade deve 
ser usada no exame de constitucionalidade das leis restritivas de direitos 
fundamentais. 

de fato, é nestes casos que o exame da proporcionalidade é tradicio-
nalmente utilizado, no entanto, devemos destacar que, diante do exposto, 
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a utilização deste postulado, de maneira nenhuma de se restringir a este. Já 
existem correntes doutrinárias que destacam a possibilidade de se utilizar 
a proporcionalidade em diversos outros casos. citamos como exemplo, 
o trabalho de liana chaib (chaiB, 2004) que defende a utilização da 
proporcionalidade no controle do ato administrativo discricionário; hele-
nilson cunha Pontes (PonteS, 2000) que defende a utilização da propor-
cionalidade no exame de validade das contribuições (especialmente as de 
intervenção no domínio econômico), sanções tributárias e leis anti-elisivas; 
além de muitos outros autores. 

4. CoNCLUSõeS
• a proporcionalidade é o método de avaliação substancialista dos efei-

tos práticos das normas e decisões emitidas pelo poder público, por 
meio	da	correspondência	entre	suas	finalidades	e	os	meios	aplicados.	
o exame da proporcionalidade comporta três outros exames ineren-
tes: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido es-
trito

•	 A	proporcionalidade	pode	ser	melhor	enquadrada	na	teoria	normativa	
de humberto Ávila para quem existem dois tipos de normas: normas 
de primeiro grau (princípios e regras) e normas de segundo grau (pos-
tulados hermenêuticos e aplicativos normativos). as primeiras seriam 
normas-objeto	de	aplicação,	e	as	segundas,	normas-métodos

•	 A	proporcionalidade	é	muitas	vezes	confundida	com	razoabilidade,	
proibição de excesso, e concordância prática. no entanto, segundo 
Humberto	Ávila	 se	 tratam	 de	 coisas	 diferentes	 já	 que	 os	 dois	 pri-
meiros	são	postulados	específicos	(ou	seja,	só	podem	ser	utilizados	
em	determinados	casos)	e	os	dois	outros	são	postulados	inespecíficos	
(podem ser utilizados em qualquer caso).

•	 Enquanto	 a	 proporcionalidade	 seria	 um	 juízo	 de	 causalidade	 entre	
meio	e	fim,	a	razoabilidade	é	um	juízo	de	subsunção	entre	a	medi-
da do poder público e a normalidade. Já a concordância prática é 
o mandamento de conciliar dois princípios colidentes e a proibição 
de	excesso	é	o	mandamento	de	impedir	que	um	medida	restrinja	um	
direito fundamental a ponto de aboli-lo. 

•	 A	validade	da	proporcionalidade	pode	ser	constatada	na	sua	presença	
no	ordenamento	jurídico	como	uma	norma	de	segundo-grau,	e	a	sua	
eficácia	jurídica,	ou	aplicação	prática,	deve	ser	verificada	em	quaisquer	
casos	em	que	se	exija	o	exame	de	correspondência	entre	meio	e	fim.	
Seja	este	caso,	o	exame	de	constitucionalidade	de	uma	lei	restritiva	
de	direito	fundamental,	seja	no	controle	dos	atos	administrativos	dis-
cricionários,	ou	seja	no	exame	de	validade	de	determinados	tributos.	
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CaPítulo IX
a REdução da maIoRIdadE PENal  
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Sumário • 1. introdução – 2. Princípios constitucionais – 3. o Princípio da dignidade da 
Pessoa humana – 4. regime Jurídico da tutela do menor no Brasil – 5. o Problema da 
(in) constitucionalidade da redução da maioridade Penal – 6. conclusão – 7. referências 
Bibliográficas.

REsumo: a participação de menores em crimes indigna a sociedade, 
exigindo-se atitudes no sentido de resolver este problema. Posta como 
uma alternativa surge a proposta da redução da maioridade penal. Faz-se 
necessária uma análise do tema fulcrada na perspectiva social e na digni-
dade humana, observando-se e levando-se em consideração os princípios 
que	regem	o	ordenamento	jurídico	brasileiro.	Questiona-se,	desse	modo,	
ao papel assumido pela redução da maioridade penal uma solução para o 
problema	da	criminalidade	entre	jovens	e	se	tal	proposta	atentaria	contra	
dispositivos constitucionais. Busca-se, assim, neste artigo, evidenciar 
alguns aspectos do problema da redução do limite da inimputabilidade 
penal, tendo como parâmetro o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana.

PaLaVraS ChaVeS: redução da maioridade Penal; 
diGnidade da PeSSoa humana; direitoS FundamentaiS.

1. iNtroDUçÃo

diariamente são veiculadas pela mídia notícias que informam a respeito 
da participação de menores em crimes muitas vezes hediondos. diante de 
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Soares.
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tais fatos, a sociedade indignada clama por atitudes no sentido de resolver 
este problema. como uma alternativa fácil e prometendo solução efetiva 
surge o tema da redução da maioridade penal. apesar de servir como um 
bom	título	para	as	manchetes,	talvez	esta	não	seja	a	solução	definitiva	ou	
a mais adequada para a resolução do problema proposto.

É necessário enxergar a fundo o problema e não apenas na superfí-
cie	das	manchetes	de	jornais.	Faz-se	necessária	uma	análise	fulcrada	na	
perspectiva social e na dignidade humana, observando-se e levando-se em 
consideração	os	princípios	que	regem	o	ordenamento	jurídico	brasileiro.	
É preciso que se evidencie que tipo de intervenção cabe ao estado frente 
a	tais	dificuldades.

a despeito do exposto, nota-se que a discussão sobre redução da 
maioridade penal é um tema recorrente, retornando, de tempos em tempos, 
ao	cerne	dos	debates,	como	se	a	segurança	desejada	pudesse	ser	obtida	
através da simples edição de uma lei. na realidade, a redução poderia 
realizar uma função mais simbólica que efetiva. não é esse o papel do 
direito. ao contrário, como salienta PaULo QUeiroZ, o direito deve, 
no cumprimento de sua missão:

assumir não uma postura “passiva-negativa”, como o é a só ilusória edição 
de leis penais, mas sim uma postura “ativa-positiva”	em	face	de	seus	juris-
dicionados, é dizer, há de alimentá-los, há de dar-lhes teto, há de educá-los, 
há de prestigiar-lhes a saúde, o trabalho, etc.; há de propiciar-lhes, enfim, 
viver condignamente, proporcionando-lhes as condições mínimas de 
desenvolvimento de suas potencialidades. (queiroZ, 2002, pp. 28-29, 
sem grifos no original).

questiona-se: a redução da maioridade penal resolverá o problema da 
criminalidade	entre	jovens?	Antes:	reduzir	a	maioridade	penal	atenta	con-
tra dispositivos constitucionais? Busca-se, assim, neste artigo, evidenciar 
alguns aspectos do problema da redução do limite da inimputabilidade 
penal, tendo como parâmetro o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana.

2. PriNCíPioS CoNStitUCioNaiS

durante a segunda metade do século passado, assistiu-se a uma mu-
dança paradigmática na interpretação das normas. Se antes os conceitos 
de norma e regra eram coincidentes, atualmente entende-se que as normas 
abarcam duas grandes categorias: regras e princípios. em linhas gerais, 
sobretudo	levando-se	em	conta	o	critério	da	generalidade,	pode-se	afirmar	
que “as regras contêm relato mais objetivo, com incidência restrita às 
situações específicas às quais se dirigem. Já os princípios têm maior teor 
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de abstração e incidem sobre uma pluralidade de situações” (BarroSo, 
2003, p. 292).

A	modificação	 operada	 é	 hoje	 conhecimento	 convencional,	 tendo	
desempenhado um papel crucial na radical transformação na interpretação 
do	direito,	sobretudo	em	matéria	constitucional.	A	conjugação	das	idéias	
de ronald dworkin e o desenvolvimento das mesmas com robert alexy 
são de fundamental importância para tal mudança de perspectiva. com 
o desenvolvimento da teoria dos princípios “a Constituição passa a ser 
encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a va-
lores jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização 
dos direitos fundamentais desempenham um papel central” (BarroSo, 
2003, p. 292).

diante da importância desta diferenciação, para uma melhor compre-
ensão do alcance de aplicação dos dispositivos constitucionais, importa, 
neste momento, traçar uma breve revisão acerca do tema. Por regra 
entende-se aqueles dispositivos descritores de condutas objetivas,	cuja	
incidência é evidenciada pela técnica de subsunção, bem como, em sua 
aplicação, exige-se a modalidade de tudo ou nada (ou a regra é cumprida 
em	sua	totalidade	ou	é	descumprida);	na	hipótese	de	conflito	entre	duas	
regras, apenas uma delas irá prevalecer, sendo considerada válida. Já os 
princípios são dispositivos abstratos, aplicáveis a situações diversas, 
através da técnica de ponderação, na qual o intérprete, confrontando os 
princípios	conflitantes	e	o	caso	concreto,	determina	de	forma	graduada 
quanto de cada princípio será levado em conta (BarroSo, 2003, p. 
293).

LUíS roBerto BarroSo traça as principais diferenças a serem 
notadas. quanto ao conteúdo,	anota	o	caráter	axiológico	ou	finalista	dos	
princípios, enquanto que as regras são descritivas de condutas. quanto 
à estrutura da norma,	os	princípios	 indicam	os	fins	desejados,	porém	
não determinam as condutas a serem adotadas para consecução de tais 
fins	–	tarefa	cometida	ao	intérprete.	As	regras,	por	seu	turno,	 já	 trazem	
especificados	os	atos	requeridos	para	o	seu	cumprimento.	Em	relação	ao	
modo de aplicação, os princípios exigem a ponderação, reconhecendo aos 
mesmos uma dimensão de peso como forma de se resolver a colisão. Para 
as	regras	prevalece	a	lógica	do	tudo	ou	nada,	ou	seja,	bastando	ocorrer	a	
conduta nela prevista para que produza seus efeitos. caberia ao intérprete 
a subsunção do fato à norma, somente afastando-a por invalidade, pela 
aplicação	de	 regra	mais	específica	ou	se	a	mesma	não	mais	estiver	em	
vigor (BarroSo, 2003, pp. 295-296).
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cabe ainda registrar que tais critérios de diferenciação não são abso-
lutos, visto que discussões recentes apontam para o sentido de que, em 
alguns momentos, a aplicação de um princípio pode exigir a forma de 
tudo	ou	nada,	assim	como	há	algumas	regras	cujo	comportamento	previsto	
necessite de ponderação. e mais: a depender da forma de aplicação adotada 
pelo intérprete, um mesmo dispositivo poderia tanto resultar em regra – se 
o comportamento for privilegiado – quanto em princípio – ao contrário, se 
a	finalidade	for	preponderante	(ÁVILA,	2004,	pp.	61-62).

Fundamentado nessas ressalvas, hUMBerto áViLa	 define	 os	
princípios como:

normas	 imediatamente	 finalísticas,	 primariamente	 prospectivas	 e	 com	
pretensão	de	complementariedade	e	parcialidade,	para	cuja	aplicação	se	
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser pro-
movido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 
promoção. (Ávila, 2004, p. 70).

Destaca-se	deste	conceito	o	caráter	finalístico	dos	princípios,	ou	seja,	
um estado de coisas a ser promovido através de determinados com-
portamentos necessários e sem os quais o fim não se realizará. desta 
forma, não mais se admite a aplicação de princípios como fonte subsidiária, 
como técnica de integração do direito, mas sim como fontes primárias de 
normatividade postas no grau mais elevado da escala normativa, como se 
evidencia nas palavras de PaULo BoNaViDeS:

Servindo de pautas ou critérios por excelência para a avaliação de todos os 
conteúdos normativos, os princípios, desde sua constitucionalização, que ao 
mesmo passo positivação no mais alto grau, recebem como instância valora-
tiva máxima categoria constitucional, rodeada do prestígio e da hegemonia 
que se confere às normas inseridas na lei das leis. com esta relevância 
adicional, os princípios se convertem igualmente em norma normarum, ou 
seja,	norma	das	normas.	(BONAVIDES,	2002,	pp.	260-261).

assim, a positivação dos princípios no plano mais elevado da hierarquia 
normativa,	aliado	ao	seu	caráter	abstrato	e	finalístico,	confere	aos	mesmos	o	
condão	de	incidir	sobre	as	demais	normas,	dando-lhes	um	novo	significado.	
Cabe	ao	legislador	e	ao	magistrado	a	tarefa	da	concretização	desses	fins,	seja	
na	elaboração	de	novas	regras,	seja	na	aplicação	das	mesmas.	É	justamente	
por tais peculiaridades que aNDrÉ raMoS taVareS	afirma:

Os	princípios	caracterizam-se	por	serem	a	base	do	sistema	jurídico,	seus	
fundamentos últimos. nesse sentido é que se compreende sua natureza 
normogenética,	ou	seja,	o	fato	de	serem	fundamento	de	regras,	constituindo	
a razão de ser, o motivo determinante da existência das regras em geral. 
(tavareS, 2003, p. 93).
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Sendo	fundamentos	do	sistema	jurídico,	não	se	pode	negar	a	função	
exercida	pelos	princípios	de	fonte	imediata	das	demais	normas,	sem	prejuízo	
para	o	seu	papel	interpretativo.	Também	não	se	pode	afastar	sua	eficácia	
normativa imediata, sendo plenamente aplicáveis e exigíveis.

cabe ainda ressaltar a existência de determinados princípios que, por 
sua	capacidade	de	expansão,	 impregnam	o	ordenamento	 jurídico	de	 tal	
forma que passam a desempenhar um papel de relevância em todas as áreas 
do	direito,	outros,	por	seu	turno,	se	mostram	mais	específicos,	próprios	
de determinados setores. neste sentido, LUíS roBerto BarroSo 
assim expõe:

Os	princípios	ao	expressar	valores	ou	indicar	fins	a	serem	alcançados	pelo	
estado e pela sociedade, irradiam-se pelo sistema, interagem entre si e 
pautam	a	atuação	dos	órgãos	de	poder,	inclusive	a	do	judiciário	na	deter-
minação do sentido das normas. nem todos os princípios, todavia, possuem 
o mesmo raio de ação. eles variam na amplitude de seus efeitos e mesmo 
no	seu	grau	de	influência.	(BARROSO,	2003,	pp.	316-317).

Por princípios fundamentais se entendem aqueles que irão apontar a 
estrutura	essencial	do	Estado,	configurando	a	organização	do	poder	político.	
Neste	grupo	aparecem	 também	aqueles	objetivos	 fundamentais	 traçados	
pela constituição, como também os princípios que regem o estado em suas 
relações internacionais. estão, pois, os princípios fundamentais albergados 
no título i, de mesmo nome, da constituição Federal, com ênfase maior ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, “centro axiológico da concep-
ção de Estado democrático de direito e de uma ordem mundial idealmente 
pautada pelos direitos fundamentais” (BarroSo, 2003, p. 317). importa, 
nesse momento, traçar, em linhas gerais, o princípio da dignidade da pessoa 
humana,	elevado	em	nosso	ordenamento	jurídico	como	um	dos	fundamentos	
do nosso estado, conforme expresso no art. 1º da constituição Federal2.

3. o PriNCíPio Da DiGNiDaDe Da PeSSoa hUMaNa

conforme observado, os princípios gozam de uma grande penetração 
e	influência	no	ordenamento	jurídico.	O	princípio	da	dignidade	da	pessoa	

2. 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).
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humana, em especial, é constantemente referido, visto que os direitos fun-
damentais estão fortemente vinculados ao mesmo. enquanto fundamento 
maior	do	Estado	brasileiro,	fim	a	 ser	buscado	por	qualquer	direito,	 ele	
irradia os seus efeitos nas diversas esferas normativas, fundamentando a 
sua interpretação (Silva neto, 2006, p. 223).

Entretanto,	 quando	 se	 fala	 deste	 princípio,	 a	 dificuldade	 inicial	 se	
manifesta na sua própria conceituação. o que é a dignidade da pessoa 
humana?	Habitualmente	definida	como	o	valor	próprio	que	identifica	o	
ser humano como tal, a dignidade da pessoa humana apresenta-se como 
um conceito impreciso e de natureza ambígua. Pontua-se que não se pode 
conceituar dignidade da pessoa humana. “Trata-se, como se refere no 
sistema da ciência do direito, de um topoi, ou seja, termo que não admite 
conceituação, muito embora sirva de ponto de partida para a solução do 
problema normativo ocorrente” (Silva neto, 2006, p. 224).

a despeito da impossibilidade de se conceituar, não se pode olvidar 
a sua máxima importância como um dos fundamentos do nosso estado 
democrático de direito. aliás, dada a abrangência e penetração do mesmo 
no	ordenamento	jurídico	é	que	não	se	pode	mesmo	limitá-lo	a	um	conceito	
fechado	e	específico;	mas	efetivá-lo	em	um	permanente	processo	de	cons-
trução e desenvolvimento, demandando “uma constante concretização e 
delimitação pela práxis constitucional, tarefa cometido a todos os órgãos 
estatais” (Sarlet, 2006, p. 41).

obviamente, a dignidade da pessoa humana não surge com a positiva-
ção	em	um	diploma	jurídico.	Ela	é	anterior	à	Constituição;	esta	cumpriu	
o papel de reconhecê-la e elevá-la à posição de valor supremo da ordem 
jurídica	 brasileira.	Na	 realidade,	 como	bem	 relata	FáBio KoNDer 
CoMParato, ao longo da história tal idéia foi gradualmente construída 
sobre	bases	religiosas,	filosóficas	e	científicas,	e	também	gradualmente	foi	
absorvida pelo direito (comParato, 2005, p. 01).

a crença em um deus único e criador de todas as coisas e transcendente 
às	mesmas	talvez	seja	a	maior	contribuição	dada	pelo	monoteísmo	judaico,	
pois traz consigo a noção do homem como um ser a parte e especial na 
criação, criado a imagem e semelhança do seu criador3. a idéia de igual-
dade	judaica	influenciou	de	maneira	inequívoca	o	Cristianismo,	porém,	

3. “deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem, com nossa semelhança, e que eles 
dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras 
e	todos	os	répteis	que	rastejam	sobre	a	terra’.	Deus	criou	o	homem	à	sua	imagem,	à	
imagem de deus ele o criou, homem e mulher ele os criou” (Gênesis 1, 26-7). BíBlia. 
Bíblia de Jerusalém (Nova edição revista e ampliada), 2003.
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indo	mais	além:	Deus	não	seria	apenas	o	Deus	dos	judeus,	mas	o	de	toda	
humanidade,	de	todos	os	homens,	homens	iguais,	filhos	de	um	mesmo	pai.	
Esta	igualdade,	durante	muito	tempo,	ficou	no	campo	do	espiritual,	levando	
séculos para que a idéia englobasse toda a humanidade no plano material. 
de toda sorte, não se pode negar o papel do cristianismo na formulação 
das idéias ecumênicas humanas, na busca da união das nações.

a mensagem evangélica postulava, no plano divino, uma igualdade de todos 
os seres humanos, apesar de suas múltiplas diferenças individuais e grupais. 
competia, portanto, aos teólogos aprofundar a idéia de uma natureza comum 
a todos os seres homens, o que acabou sendo feito a partir dos conceitos 
desenvolvidos	pela	filosofia	grega.	(COMPARATO,	2005,	p.	18).

Mas	foi	com	a	filosofia	kantiana	que,	de	fato,	a	dignidade	ganhou	uma	
dimensão	filosófica	de	supremacia,	pairando	acima	de	qualquer	ordenação	
estatal. Para Kant o ser humano, único ser dotado de racionalidade, nunca 
poderia	servir	como	meio	(coisa),	mas	sempre	como	um	fim	em	si	mesmo	
(pessoa). e não é só. a capacidade de se orientar por leis por ele mesmo 
determinadas confere ao ser humano uma característica peculiar: a autono-
mia. desta maneira, permite-se concluir que “todo homem tem dignidade 
e não um preço, como as coisas. A humanidade como espécie, e cada ser 
humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não tem 
equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma” (comParato, 
2005, pp. 21-22).

no campo das ciências, a descoberta da genética reforçou a idéia do 
ser humano como ser único, em que cada indivíduo possui um patrimônio 
genético único, individual e distinto de outros bilhares de seres. outra noção 
relevante veio com os estudos evolucionistas de darwin, que, demonstran-
do ocupar o homem o topo da cadeia evolutiva, evidenciou, também, um 
finalismo	único	neste	processo,	como	que	se	o	mesmo	tivesse	organizado	
em função do homem. toda esta elaboração teórica resulta em demonstrar 
o caráter único do indivíduo, evidenciando que a dignidade é algo único em 
cada ser: esta é a base da fundamentação teórica dos direitos humanos.

No	final	do	século	XVIII,	mais	especificamente	durante	a	Revolução	
Francesa, surgiu a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Seu 
art. 1°, estabelece que os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos. ascendem, então, os direitos fundamentais de primeira geração, 
resguardando a liberdade. o homem com dignidade era o homem livre.

Confirmando	que	as	grandes	conquistas	dos	direitos	humanos	cami-
nham ao lado das grandes mudanças históricas, assiste-se a revolução 
industrial e a instituição dos direitos sociais, ou direitos fundamentais de 
segunda geração. a revolução industrial, ao transformar radicalmente 
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todo	o	processo	de	produção,	 interferiu	 ferozmente	no	conjunto	social,	
provocando a miserabilização das massas proletárias. os direitos sociais só 
viriam a ser reconhecidos nos textos constitucionais do século XX, tendo 
como marcos a constituição mexicana de 1917 e a de Weimar em 1919. 
de nada adiantava a liberdade, se o homem era dominado economicamente 
pelo sistema de produção. vida digna agora, não seria apenas vida livre, mas 
vida livre com os mínimos requisitos sociais: saúde, moradia, alimentação 
correta, dentre outros.

O	segundo	grande	conflito	mundial	marcou	a	história	da	humanidade	
em decorrência das monstruosidades dos regimes totalitários que domina-
ram povos e destruíram nações. como conseqüência, surge a declaração 
universal dos direitos humanos em 1948, elevando a dignidade humana 
como o valor supremo da humanidade: “todo ser humano tem o direito 
de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei”. 
ingressamos na terceira geração de direitos, que valoriza a fraternidade. 
São eles:

direitos	que	não	se	destinam	especificamente	à	proteção	dos	interesses	de	
um individuo, de um grupo ou de um determinado estado. têm primeiro por 
destinatário	o	gênero	humano.	[...]	Emergiram	eles	da	reflexão	sobre	temas	
referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e 
ao patrimônio comum da humanidade. (BonavideS, 2002, p. 569).

Atualmente,	já	se	fala	em	direitos	de	quarta	geração,	tendo	por	base	
a solidariedade:

São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informa-
ção e o direito ao pluralismo. deles depende a concretização da sociedade 
aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual 
parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. 
(BonavideS, 2002, p. 571).

A	evolução	histórica	dos	direitos	humanos	caminha	conjuntamente	com	
a evolução do entendimento da dignidade humana. Garantir a efetivação dos 
direitos humanos é garantir vida digna. diante das novas realidades cada 
vez mais complexas que se apresentam, novos direitos poderão ser criados, 
mas	nunca	poderão	ser	abolidos	os	já	conquistados.	Mas	a	efetivação	da	
dignidade humana, através da concretização dos direitos fundamentais 
não	deve	ficar	restrita	às	determinações	dos	textos	constitucionais.	Como	
assevera MaNoeL JorGe e SiLVa Neto:

firmar	como	fundamento	do	Estado	brasileiro	a	dignidade	da	pessoa	humana	
deixa à mostra a obrigatoriedade de pôr no núcleo central das atenções o 
indivíduo,	quer	seja	para	 torná-lo	efetivamente	destinatário	dos	direitos	
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de cunho prestacional, quer ainda para demarcar, com precisão, a idéia de 
que o mais elevado e sublime propósito cometido à sociedade política é o 
enaltecimento da dignidade das pessoas que as compõem. (Silva neto, 
2006, p. 223).

embora, o sentido de dignidade humana tenha uma origem histórica 
antiga, a importância a ela cometida na atualidade, conforme visto, surge 
bem mais recentemente. marcadamente após a segunda guerra mundial, 
percebe-se com maior força a constitucionalização de tal princípio, 
tendência que, embora não tenha atingido a todos os países do globo, é 
manifestamente dominante. o nosso texto constitucional de 1988, em 
oposição ao regime autoritário anterior, persegue a concretização de um 
estado social, de valorização humana. aqui, temos a lição FLaDeMir 
BeLiNati MartiNS:

Os	valores	constitucionais	são	a	mais	completa	 tradução	dos	fins	que	a	
comunidade pretende ver realizados no plano concreto – da vida real mesma 
–	mediante	a	normatização	empreendida	pela	Constituição.	[...]	Com	efeito,	
enquanto	ordem	objetiva	de	valores,	a	Constituição	cumpre	o	importante	
papel de transformar os valores predominantes em uma comunidade históri-
ca concreta, em normas constitucionais com todos os efeitos e implicações 
que esta normatização possa ter. (martinS, 2003, p. 55).

cumpre-se ressaltar que a positivação apenas não garante o respeito 
ao princípio. Para isto, o estado deve se valer de mecanismos que efetivem 
ao máximo essa garantia fundamental. no Brasil, estando a dignidade 
humana	positivada	como	princípio	fundamental,	afirma-se	o	compromisso	
ético-jurídico	do	Estado	em	velar	pela	vida	do	homem	enquanto	ser	único	
e a sua promoção. deixa-se a esfera do individualismo para adentrar nos 
interesses da coletividade; muda-se o paradigma em que o indivíduo era 
serviente absoluto do estado, para uma nova visão onde é o estado que 
deve se conformar em favor dos seus componentes. em suma:

remanesce indubitavelmente a constatação de que uma ordem constitucional 
que – de forma direta ou indireta – consagra a idéia da dignidade da pessoa 
humana, parte do pressuposto de que o homem, em virtude tão-somente de 
sua condição humana e independentemente de qualquer outra circunstância, 
é titular de direitos que devem ser reconhecidos e respeitados por seus 
semelhantes e pelo estado. (Sarlet, 2006, p. 38).

No	entanto,	ao	se	positivar	a	dignidade	humana	não	significa	dizer	
que ela somente deverá ser valorizada quando estiver expressamente 
determinada em algum dispositivo; ou ainda, em sentido oposto, o 
simples fato de estar constitucionalmente consagrada não lhe confere 
os	mecanismos	que	lhe	permita	o	máximo	de	eficácia.	Nas	palavras	de	
iNGo SarLet:
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na sua perspectiva principiológica, a dignidade da pessoa atua, portanto – 
no que comunga das características das normas-princípio em geral – como 
um mandamento de otimização, ordenando algo (no caso, a proteção e 
promoção da dignidade da pessoa) que deve ser realizado na maior medi-
da	possível,	considerando	as	possibilidades	fáticas	e	jurídicas	existentes.	
(Sarlet, 2006, p. 72, sem grifos no original).

Ao	afirmar	a	dignidade	humana	como	princípio	base	do	Estado	bra-
sileiro,	a	Constituição	conforma	todo	sistema	jurídico	normativo	a	este	
princípio,	 sem	prejuízo	 a	 sua	 eficácia	 direta.	Portanto,	 pode-se	 afirmar	
que	o	ser	humano	passou	a	ser	o	centro	de	todo	ordenamento	jurídico	nor-
mativo, conformando-o aos imperativos da dignidade do homem. logo, 
tudo o que for produzido dentro desta esfera, deve sempre atender ao 
molde axiológico desse princípio. É o que preleciona MaNoeL JorGe 
e SiLVa Neto:

Sendo a dignidade da pessoa humana o valor fonte de todos os outros 
valores constitucionalmente postos, deve ser utilizada como balizamento 
para eventual declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder 
Público, ou mesmo para conformar o comportamento de quem quer que 
esteja,	no	caso	concreto,	ofendendo	o	Princípio	Fundamental	em	questão.	
(Silva neto, 2006, p. 224).

ao positivar tal princípio, o estado molda todas as suas estruturas de 
modo a proporcionar vida digna ao ser humano. Portanto, é também parâ-
metro	de	hermenêutica	para	todas	as	normas	do	sistema	jurídico,	aplicando-
se no caso concreto, não só nas ações que desrespeitam a vida, mas em 
toda e qualquer ação que tente ferir a integridade física, moral, psíquica 
do	indivíduo.	Ou	seja,	deve	o	Estado	garantir	as	condições	que	permitam	
ao	homem	atingir	os	seus	objetivos	de	uma	vida	digna,	e	nenhuma	relação	
jurídica,	social,	econômica	ou	política	deve	dispensar	a	avaliação	desse	
princípio. “O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um es-
paço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só 
existência no mundo. É um respeito à criação, independentemente da crença 
que se professe quanto à sua origem” (BarroSo, 2003, pp. 323-324).

É	em	nome	dessa	integridade	moral	assegurada	que	se	veda	a	coisifica-
ção do homem. em se tratando de direito penal, percebe-se o princípio da 
dignidade humana como referência e limite ao exercício do jus puniendi. 
Por	mais	chocante	e	bárbaro	que	seja	o	crime,	o	Estado	não	pode,	em	nome	
de uma suposta paz social, atuar de maneira discricionária ou de maneira 
que	prive	o	ser	humano	de	um	tratamento	digno.	São	projeções	do	princípio	
da dignidade humana no âmbito penal: o direito a uma ampla defesa, a um 
processo sem dilações, a não ser forçado a falar contra a sua vontade, o 
julgamento	feito	por	uma	autoridade	competente,	a	vedação	em	submeter	
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qualquer pessoa a tratamento desumano ou degradante, o respeito à inte-
gridade física e moral do preso, a inadmissibilidade de provas obtidas por 
meio	ilícito,	a	proscrição	de	juízos	ou	tribunais	de	exceção,	a	presunção	de	
inocência	antes	do	trânsito	em	julgado	de	sentença	condenatória,	a	indivi-
dualização das penas na medida da culpabilidade do infrator, e a proibição 
de determinadas sanções, tais como a pena capital, a prisão perpétua, os 
trabalhos forçados, o banimento e as penas cruéis.

Dentre	os	princípios	do	direito	penal,	também	reflexos	do	princípio	
constitucional fundamental, encontramos o princípio da humanidade. Se-
gundo este, o estado, ao implementar o seu poder punitivo, não pode aplicar 
sanções	que	atinjam	a	dignidade	humana,	seja	em	seu	aspecto	físico,	seja	em	
seu aspecto psíquico, vedando assim, penas cruéis e degradantes. as penas, 
segundo BeCCaria (2003), nascem para sufocar o espírito despótico 
humano, cometendo às mesmas o “depósito da salvação pública”.

neste sentido, PaULo QUeiroZ assim se posiciona:
o bom senso recomenda que se racionalize ou que se minimize tanto quanto 
possível, o âmbito de intervenção do sistema penal, limitando-o àquelas 
“situações problemáticas” de absoluta irrenunciabilidade: terrorismo, 
seqüestro, etc., máxime sob a égide de um estado que se quer “democrá-
tico de direito”, que não se compadece com o emprego desnecessário ou 
desmedido da violência pública. (queiroZ, 2002, p. 21).

assim, para cumprir esse desiderato, a atuação do direito penal deve 
ser a ultima ratio, tendo em mente que “a pena de prisão perverte, degrada 
e, não poucas vezes, sem resultado prático algum que a justifique, quer em 
favor do ofendido, quer em favor da sociedade” (queiroZ, 2002, p. 22).

4. reGiMe JUríDiCo Da tUteLa Do MeNor No BraSiL
É sabido que o tratamento dispensado ao menor nunca foi uniforme 

na evolução histórica da humanidade. através dos séculos, variou desde a 
penalização como uma punição semelhante àquela aplicada ao adulto, até 
a concessão de penas mais brandas aos menores que cometessem crimes, 
dando início a uma política de tratamento diferenciado daquela aplicada 
aos adultos. entretanto, os estados foram, progressivamente, criando 
mecanismos que viessem a oferecer uma melhor tutela ao menor e, como 
ensina a professora Maria aUXiLiaDora MiNahiM:

Embora	todo	o	sistema	de	proteção	ao	menor	esteja	ainda	em	constante	evo-
lução,	consagrou-se,	desde	o	início	deste	século	[XX],	a	idéia	de	proteção	
ou assistência, ao invés de castigo e punição. as infrações cometidas por 
menores tendem, cada vez mais, a serem abordadas em seu contexto global, 
através	da	interação	de	várias	disciplinas	científicas,	com	a	ajuda	de	pessoal	
especializado e fundado num direito próprio. (minahim, 1979, p. 62).
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trazendo o tema para o âmbito nacional, nota-se que o código de 
menores de 1979 consagrou a doutrina da “situação irregular”, englobando 
nesta categoria tanto o menor infrator, quanto o menor abandonado. desta 
maneira, os destinatários da lei eram submetidos à intervenção dos Juizados 
de menores, dispensando-se o mesmo tratamento ao menor abandonado e ao 
delinqüente. como resultado comum da intervenção dos Juizados advinha 
a internação por tempo indeterminado nos grandes institutos para menores. 
Implantadas	com	o	fim	precípuo	de	reabilitação,	as	ditas	instituições	não	
cumpriam	o	seu	objetivo	ressocializador,	ao	contrário,	mantinham	o	menor	
distante da realidade como um mecanismo de controle da pobreza. desta 
forma, sem o compromisso com a solução efetiva do problema, as soluções 
adotadas eram meramente paliativas, buscando tão somente o exercício do 
controle social. neste sentido, MiNahiM observa:

entendendo o contexto do qual emerge o problema do menor no Brasil 
e as expectativas em torno da ação institucional, o legislador pretendeu 
mostrar que o seu papel real é de órgão de tratamento, e não de meio capaz 
de	alterar	as	condições	sociais.	[...]	Sabendo-se	que	a	fome,	a	doença,	a	
falta de educação e de lar estruturado são, na grande maioria das vezes, 
responsáveis pela situação irregular, é lógico que as instituições continuem, 
impropriamente, atendendo a um número de casos bem maior do que lhes 
são próprios, e que envolvem o trabalho de outros setores públicos. (mi-
nahim, 1979, p. 89).

Ora,	desde	1924,	na	Declaração	de	Genebra	 já	havia	a	previsão	da	
tutela do menor. a declaração universal dos direitos da criança, da onu, 
em 1959, reiterou tal orientação. destarte, a constituição de 1988 concede 
à criança e ao adolescente o status de prioridade absoluta para a garantia 
de seus direitos:

art. 227 É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação,	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.

apesar do reconhecimento da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento e, portanto, necessitadas de uma tutela especial, am-
parada na dignidade da pessoa humana, nota-se um descompasso entre o 
dispositivo constitucional e a legislação pátria de então. e foi sob os ecos 
da convenção sobre direitos da criança de 1989 que se deu a aprovação 
do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	de	13	de	julho	de	1990.

Fruto da preocupação da sociedade civil organizada com a questão 
do tratamento dispensado á criança e ao adolescente, o eca dispõe sobre 
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a inimputabilidade do menor, conferindo ao mesmo um processo com 
prerrogativas especiais, de forma mais ou menos diferenciada do adulto. 
Para as crianças – menores de 12 anos – as medidas a serem aplicadas 
são	decididas	pelo	Conselho	Tutelar,	órgão	não	jurisdicional	formado	por	
cidadãos do município. a criança que cometa algum delito é encaminhada 
ao conselho, que busca obter o maior número de informações possíveis 
sobre o ato para tomar as medidas necessárias, dispostas no art. 1014.

com relação ao adolescente infrator, faixa etária compreendida entre 
os 12 anos completos e 18 anos, o estatuto garantiu as mesmas garantias 
penais	asseguradas	aos	adultos	criminosos.	Pode-se,	mesmo,	afirmar	que	o	
advento da lei constituiu uma mudança paradigmática na tutela do adoles-
cente	em	conflito	com	a	lei,	buscando-se	um	equilíbrio	entre	a	proteção	e	a	
responsabilização	do	jovem.	Ao	mesmo	tempo	em	que	todas	as	garantias	
foram asseguradas, o eca estabeleceu mecanismos de sanção com caráter 
eminentemente pedagógico, na forma das medidas sócio-educativas5.

muitas das medidas mais duras adotadas pelo estatuto envolvem a 
restrição da liberdade, fazendo-se necessário para tanto a implementação 
de	instituições	que	abriguem	esses	menores	para	que	a	lei	tenha	eficácia.	
mas ainda não é o bastante. mesmo as medidas dispostas na lei cumprindo 
esse	papel	pedagógico,	não	seriam	suficientes:

4.	 Art.	101.	Verificada	qualquer	das	hipóteses	previstas	no	art.	98,	a	autoridade	competen-
te poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

 i – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
 ii – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
	 III	–	matrícula	e	freqüência	obrigatórias	em	estabelecimento	oficial	de	ensino	funda-

mental;
	 IV	–	inclusão	em	programa	comunitário	ou	oficial	de	auxílio	à	família,	à	criança	e	ao	

adolescente;
 v – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospita-

lar ou ambulatorial;
	 VI	–	inclusão	em	programa	oficial	ou	comunitário	de	auxílio,	orientação	e	tratamento	

a alcoólatras e toxicômanos;
 vii – abrigo em entidade;
 viii – colocação em família substituta. (BraSil, 1990).
5.	 Art.	112.	Verificada	a	prática	de	ato	infracional,	a	autoridade	competente	poderá	aplicar	

ao adolescente as seguintes medidas:
 i – advertência;
 ii – obrigação de reparar o dano;
 iii – prestação de serviços à comunidade;
 iv – liberdade assistida;
 v – inserção em regime de semi-liberdade;
 vi – internação em estabelecimento educacional;
 vii – qualquer uma das previstas no art. 101, i a vi (BraSil, 1990).
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para	assegurar	que	outros	fins	cometidos	ao	direito	–	o	de	garantir	o	indi-
víduo de intervenções arbitrárias, públicas ou privadas e proporcionar, ao 
mesmo	tempo,	a	defesa	social	–	estejam	sendo	realizados.	A	efetividade	
destas normas é essencial para preservação do tratamento dispensado aos 
menores de dezoito pelo código pela constituição Federal de 1988. (mi-
nahim, 2004, p. 168).

o advento do estatuto da criança e do adolescente em 1991 (a despeito 
das críticas cabíveis6)	cumpriu	o	papel	de	modificar	o	 regime	de	 tutela	
penal do menor no Brasil de prisão/punição para a idéia de ressocializa-
ção, submetendo-os aos princípios constitucionais consagrados na carta 
de 1988. assim, é de suma importância frisar a importância da aplicação 
eficaz	de	suas	normas,	antes	de	se	pensar	em	adoção	de	medidas	de	impacto,	
como o é a redução da maioridade penal, mas de questionável efetividade 
no cumprimento da função de redução dos índices de criminalidade entre 
os	jovens.

5. o ProBLeMa Da (iN) CoNStitUCioNaLiDaDe De reDU-
çÃo Da MaioriDaDe PeNaL

Sabendo da importância dos princípios e de sua irradiação no ordena-
mento	jurídico,	especialmente	o	desempenhado	pela	dignidade	da	pessoa	
humana como um dos fundamentos do estado brasileiro, impondo a conse-
cução	dos	seus	fins	em	todos	os	âmbitos,	é	consenso	o	entendimento	de	que	
as crianças e os adolescentes formam um grupo especial de indivíduos. ante 
o reconhecimento de sua vulnerabilidade física e psíquica, reclama-se para 
esta parcela da população um tratamento diverso do conferido aos adultos.

como ser humano em desenvolvimento, o menor requer atenção pri-
vilegiada, cuidados especiais de fundamental importância para o desenvol-
vimento	de	uma	personalidade	sadia.	O	conhecimento	científico	recente,	
seja	nos	âmbitos	social,	psicológico	ou	biológico,	só	vem	a	confirmar	tal	
necessidade:

O	que	hoje	sabemos	sobre	processos	básicos	de	natureza	psicológica	nos	
primeiros anos de vida humana, sobre fatores que contribuem para retardar 
ou causar danos ao desenvolvimento, sobre riscos, distúrbios, anomalias e 
dificuldades	que	geram	uma	infância	infeliz	e	prenunciam	conflitos	e	proble-
mas	sérios	na	futura	pessoa	adulta,	é	mais	do	que	suficiente	para	justificar	a	
compreensão do caráter fundamental dos chamados “anos formativos” que, 
em média, correspondem aos dois primeiros decênios de vida. (PFromm 
netto, in curY, Silva e mendeS, 2001, p. 15).

6. cf. minahaim, maria auxiliadora. Direito Penal da emoção: a inimputabilidade 
Penal do menor. São Paulo: editora revista dos tribunais, 1992.

190 Guilherme dourado Bastos e Gabriel dourado dias 



e mais:
o princípio da prioridade absoluta não se fundamenta apenas em sentimen-
tos, é a condição de pessoa em desenvolvimento que o assegura. mesmo 
porque grande parte do desenvolvimento físico e mental do ser humano 
ocorre nos primeiros anos de vida. durante esse período a criança vive a sua 
única chance de desenvolver normalmente o seu potencial físico, mental e 
genético. não há uma segunda chance. (vieira, 2003, p. 314).

Buscando uma proteção quanto à atuação do direito penal, a constitui-
ção Federal de 1988 em seu artigo 228 estabeleceu que “são penalmente 
inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial”. no entanto, alega-se em posicionamento contrário que os avanços 
observados nas últimas décadas teriam contribuído para um amadureci-
mento	precoce	dos	jovens,	não	sendo	mais	justificável	a	inimputação	do	
menor de 18 anos. Por óbvio, um adolescente pode ter consciência do ato 
que pratica, ou melhor, quase sempre o tem. o que se pondera é saber até 
que ponto ele consegue entrever a repercussão do seu proceder na sua vida 
e no meio social em que ele vive.

não basta para o direito penal a existência de uma capacidade cognitiva, 
mas, à semelhança do que ocorre com a consciência da ilicitude, exige uma 
consciência	da	proibição	do	ato	e	de	seu	significado	social.	A	decisão	em	
favor da inimputabilidade ocorre, ainda, porque entende-se faltar matura-
ção	suficiente	para	fazer	dessa	pessoa	com	menos	de	18	anos,	uma	pessoa	
perfeitamente apta a assumir as conseqüências do seu comportamento 
em todos os planos existenciais. (minahim, 2004, p. 171, sem grifos 
no original).

É inegável que a sociedade exige e necessita de uma resposta efetiva do 
estado frente à criminalidade. entretanto, qualquer procedimento, qualquer 
norma, especialmente no âmbito do direito penal, devem ser considerados 
sob o prisma das garantias constitucionais, na busca pela concretização dos 
valores	da	dignidade,	liberdade,	justiça	e	igualdade	da	pessoa	humana.	Por	
isso mesmo, ao enumerar os direitos e garantias fundamentais, a consti-
tuição Federal não o faz de maneira a limitá-los, ao contrário, permite-se 
a inclusão de outros direitos e garantias, desde que coadunados com os 
princípios por ela adotados7.

tal entendimento é de capital importância para o tema, pois permite 
a inclusão da inimputação dos menores de dezoito anos, expressa no art. 
228. incluído na ordem Social, tal dispositivo deve ser entendido como 

7. art. 5º, § 2º os direitos e garantias expressos nesta constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em	que	a	República	Federativa	do	Brasil	seja	parte	(BRASIL,	1988).

a redução da maioridade penal à luz do princípio da dignidade... 191



uma garantia fundamental, tendo em vista que não tão somente o título 
ii da constituição Federal poderia ser em tendido como tal. em verdade, 
esses direitos e essas garantias se espalham pela constituição, compondo o 
chamado bloco de constitucionalidade. como conseqüência, tal disposição 
teria caráter intangível, sendo vedada a sua emenda8.

quando o Poder constituinte concede à criança e ao adolescente o 
status de prioridade absoluta para a garantia de seus direitos, devem-se 
assegurar	aos	mesmos	todos	os	meios	e	facilidades	para	que	atinjam	o	pleno	
desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, aliados à dignidade e à 
liberdade. desta maneira, às crianças e aos adolescentes são assegurados 
todos os direitos cometidos aos adultos, porém com uma perspectiva di-
ferenciada, atendendo e garantindo os pressupostos da dignidade humana. 
nas palavras de aNDrÉ raMoS taVareS:

Se houvesse a inserção dos menores no mesmo nível de tratamento dispen-
sado às demais pessoas, haveria um completo desrespeito à sua natureza pe-
culiar e ao princípio da dignidade da pessoa humana, que obriga a considerar 
as peculiaridades próprias da natureza do ser humano em desenvolvimento 
(do	menor).	[...]	Por	esse	motivo,	não	poderiam	os	menores	receber,	v.	g.,	a	
repressão penal dispensada aos adultos, sob pena de violar-se a dignidade 
específica	dessa	categoria.	(TAVARES,	2003,	p.	408).

ora, a imputabilidade do menor de dezoito anos não coaduna com tais 
pressupostos. Sendo a liberdade e a dignidade os bens mais preciosos de 
toda pessoa, faz-se necessário a supressão de quaisquer obstáculos que, 
limitando o exercício desses direitos, impeça o pleno desenvolvimento da 
pessoa	humana.	A	prisão	do	jovem	infrator	não	garantirá	este	direito;	ao	
contrário,	o	jovem	em	contato	com	um	ambiente	degradante,	se	“diploma-
rá” em novas práticas criminais. PaULo QUeiroZ, no que se refere ao 
suposto papel corretivo da pena de prisão, destaca:

Afirma-se	mesmo	quanto	à	prevenção	especial	–	sobre	os	infratores,	no	
sentido de reintegrá-los ao meio social ou ressocializá-los –, porquanto, a 
pena	de	prisão,	espinha	dorsal	dos	sistemas	penais	contemporâneos	[...]	ao	
revés de ressocializar, dessocializa, ao invés de educar, deseduca, ao invés 
de humanizar, desumaniza, perverte, estigmatiza, etc. É, em si, um fator 
criminógeno. (queiroZ, 2002, p. 42).

8.	 “Ora,	a	Constituição,	no	seu	art.	60,	§	4º,	inciso	IV,	estabelece	que	‘não	será	objeto	de	
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: iv – os direitos e garantias indivi-
duais’. direitos e garantias individuais não são apenas aqueles que estão inscritos nos 
incisos do art. 5º. não. esses direitos e essas garantias se espalham pela constituição. o 
próprio art. 5º, no seu § 2º, estabelece que os direitos e garantias expressos nesta cons-
tituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou	dos	tratados	internacionais	em	que	a	República	do	Brasil	seja	parte”	ADI	nº.	939.
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Seria cômodo para as autoridades políticas responsáveis, a despeito de 
ferir as garantias constitucionais, reduzir a maioridade penal, atendendo ao 
clamor da mídia – assentado em um prisma sensacionalista – e ao clamor 
da sociedade – que comumente se guia por fatos de comoção em massa. 
entretanto, a atuação do estado no combate ao aumento da criminalidade 
entre menores exige uma ação no campo social e não primordialmente 
no campo penal, visto que para que se utilize da intervenção de tal força 
exige-se:

a) utilização e efetivo funcionamento dos instrumentos primários de pre-
venção do comportamento desviado e ter ainda presente todo o aparato 
de	 controle	 social	 já	 existente;	 b)	 que	 tais	 instrumentos	 utilizados,	 não	
bastem (fracassem) para dita prevenção e controle; c) possa o direito penal, 
subsidiando-os, concorrer, utilmente, para resolução, a níveis toleráveis, 
do fenômeno delitivo. exige-se, numa palavra, para ter lugar a extrema 
intervenção penal, necessidade e adequação dessa intervenção (propor-
cionalidade). (queiroZ, 2002, p. 70).

desta maneira, cabe ao estado assumir efetivamente sua missão de 
construir	uma	sociedade	livre,	justa	e	solidária,	erradicando	a	pobreza	e	
marginalização, além de reduzir as desigualdades sociais (art. 3º, cF). e 
mais: cumprir o que reza a constituição no que diz respeito à prioridade 
absoluta dos direitos da criança e do adolescente. não se pode falar em 
uma	sociedade	justa	sem	a	promoção	de	oportunidade	de	desenvolvimento	
íntegro às crianças e aos adolescentes, nas diversas dimensões naturais do 
ser humano.

não se pode esquecer, ainda, que a prisão, efetivamente, não é para 
todos,	mas	principalmente	para	a	classe	pobre	que	fica	à	margem	da	so-
ciedade,	dependendo	de	um	número	 ínfimo	de	defensores	públicos,	ou	
muitas vezes abandonados à própria sorte. em suma, “o sistema penal é 
arbitrariamente seletivo, recruta sua clientela entre os mais miseráveis. É 
um sistema injusto e reprodutor das desigualdades sociais” (queiroZ, 
2002 p. 42). o próprio termo “marginal” que em sua acepção original de-
signava aqueles que viviam nas periferias das grandes cidades, adquiriu a 
etiqueta de delinqüente, de criminoso. MiNahiM assevera que “os crimes 
praticados pelas camadas mais vulneráveis da população têm, de fato, 
uma repercussão mais intensa na sociedade, por sua maior visibilidade, 
com resultados mais expressivos na ação da polícia, do judiciário e na 
divulgação pela mídia” (minahim, 2004, p. 160).

ora, reduzir a maioridade penal, com o intuito de aplicar penas mais 
graves,	seria	desvirtuar	ainda	mais	o	cumprimento	dos	objetivos	constitu-
cionais	do	Estado	brasileiro,	infligindo	penalizações	de	caráter	unicamente	
vingativo	para	os	jovens	na	forma	de	paliativo	para	sociedade,	visto	que	
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apenas afastaria os infratores do convívio social sem, efetivamente, com-
bater o problema da criminalidade.

[...]	 a	 questão	 é	 substancialmente	 econômica	 e	 passível	 de	 resolução	
através	de	medidas	capazes	de	gerar	mais	recursos	ou	desconcentrar	os	já	
existentes.	Os	sociólogos,	por	sua	vez,	identificaram	características	comuns	
nas	famílias	atingidas	pelo	processo	[de	menores	em	conflito	com	a	lei],	
tais como: situação de pobreza, alto índice de natalidade, instabilidade nas 
relações, promiscuidade habitacional e apontam soluções para reversão do 
quadro (minahim, 1992, p. 91).

Enfim,	trazer	o	jovem	prematuramente	para	o	âmbito	da	intervenção	
penal não resolverá a situação e,

seguramente, representa o direito penal uma das armas menos recomen-
dáveis de que pode dispor o estado para acudir a segurança dos cidadãos, 
seja	pelos	custos	sociais	que	ordinariamente	implica,	seja	pelas	limitações	
estruturais de sua atuação – seletividade, localidade, excepcionalidade, 
contingencialidade,	conseqüêncialidade	[...].	Tampouco	neutraliza	as	causas	
geradoras	de	tais	conflitos,	de	sorte	a	evitar-lhes	a	repetição.	(QUEIROZ,	
2002, p. 22).

Já no século Xviii, BeCCaria afirmava	que:
o sistema criminal apresenta aos nossos espíritos a idéia de força e poder, 
em	vez	do	de	justiça;	é	que	se	atiram	na	mesma	masmorra,	sem	distinção	
alguma, o inocente suspeito e o criminoso convicto; é que a prisão, entre 
nós, é antes de tudo um suplício e não um meio de deter um acusado. 
(Beccaria, 2003, p. 27).

Constata-se,	então,	que	a	intervenção	estatal	neste	problema	do	jovem	
em	conflito	com	a	lei,	não	levará	a	termo	em	um	resultado	satisfatório.	O	
Estado	não	precisa	aumentar	o	rigor	das	leis	penais,	além	de	que	o	Brasil	já	
possui	legislação	que	ampara	este	jovem.	A	pesquisadora	francesa	aNNiNa 
LahaLLe	recomenda,	nos	casos	de	delinqüência	juvenil,	a	substituição	
de medidas privativas de liberdade por “medidas novas, de preferência de 
meio aberto, que façam apelo não só aos recursos próprios do Estado mas, 
também, às forças conjuntas da família e da sociedade civil” (lahalle, 
in curY, Silva e mendeZ, 2001, pp. 30-31). e mais, aponta a legislação 
brasileira, através do estatuto da criança e do adolescente, como uma das 
pioneiras neste sentido.

Portanto, reduzir a maioridade penal consistiria antes num retrocesso, 
que propriamente em medida efetiva para a resolução do problema.

É compreensível que se pense numa censura moral ou mesmo um repúdio 
instintivos	a	certos	atos	praticados	por	jovens,	já	que	o	homem	não	pode	
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abrir mão de seus afetos enquanto parte de sua essência. o que não se 
pode	admitir	no	mundo	jurídico,	que	imprescinde	da	cultura,	é	o	desprezo	
pelas conquistas históricas e, dentre elas, uma compreensão das razões que 
excluem a capacidade penal. (minahim, 1992, pp. 114-115).

ora, é inescusável a inimputação dos menores de dezoito anos como 
uma garantia fundamental, embasada no respeito à dignidade da pessoa 
humana. e mesmo para além das determinações constitucionais, passíveis 
modificações	de	acordo	com	a	vontade	do	Estado,	os	direitos	do	homem	
se fundamentam na:

consciência ética coletiva, a convicção, longa e largamente estabelecida 
na comunidade, de que a dignidade da condição humana exige o respeito a 
certos bens ou valores em qualquer circunstância, ainda que não reconheci-
dos no ordenamento estatal, ou em documentos normativos internacionais. 
(comParato, 2005, p. 59).

6. CoNCLUSÃo

Afirma	o	professor	MaNoeL JorGe e SiLVa Neto “incorrer em 
crasso equívoco a tentativa de entender a organização estatal brasileira 
à revelia do que o elemento constituinte originário chamou de princípio 
fundamental” (Silva neto, 2006, p. 209). em um país em que não se 
cultiva uma cultura constitucional, não são raras as tentativas de se impor 
comportamentos que chocam com dispositivos e normas constitucionais.

dessa forma, periodicamente, revive-se a pressão em nosso país pela 
redução da maioridade penal, motivado por um sentimento de revolta, na 
busca de uma resposta efetiva no combate à criminalidade. entretanto, 
entende-se que ceder a esta vontade seria atacar frontalmente o princípio 
da dignidade humana, degradando ainda mais as condições de vida de uma 
parcela	significativa	de	brasileiros	que	já	não	têm	oportunidades.

Pode-se perceber que o princípio fundamental do estado brasileiro 
se	projeta,	se	 irradia	nas	mais	diversas	áreas	do	Direito	e,	em	especial,	
no	que	se	refere	ao	adolescente	e	a	criança	infratora,	permite-se	afirmar	
que a redução da maioridade penal colide com a constituição. encarcerar 
adolescentes não resolverá a questão da criminalidade e o princípio da 
dignidade humana veda qualquer ação que venha interferir negativamente 
no desenvolvimento do indivíduo. Já em 1960, raUL ChaVeS critica 
a posição de quem:

no	 afã	 de	 aplicar	 a	 adolescentes	 a	mais	 severa	 punição,	 deseje	 ainda	
substituir a pedagogia corretiva pela expiação, vale dizer, pelo presídio, 
pelo	cárcere,	pelo	confinamento	intramuros	infamante	e	improdutivo,	sem	
qualquer preocupação com as incertas fases de maturação. (chaveS, 1960, 
p. 233, apud minahim, 1992, p. 64).
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Por	fim,	transcreve-se	LUíS roBerto BarroSo	ao	afirmar	ser:
ingênuo supor que uma sociedade marcada pelo autoritarismo anacrônico 
das relações políticas e sociais, envolvida em ingente esforço para atingir 
a	contemporaneidade,	pudesse	ter	uma	Constituição	com	foros	de	defini-
tividade. a despeito desta constatação, e em irônico paradoxo, mal oposto 
tem feito a tragédia do nosso constitucionalismo: a tentação permanente de 
reformar a lei maior, sob a inspiração de fatores contingenciais e efêmeros, 
aferidos por critérios políticos menores. (BarroSo, 2003, p. 52). 
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CaPítulo X
do EsCRItóRIo a ChERNobIl:  

REsPoNsabIlIdadE CIvIl do EmPREgadoR 
sobRE aCIdENtEs dE tRabalho  

Em atIvIdadEs dE RIsCo

Lucas Couto Bezerra1*

Sumário • 1. introdução – 2. aspectos apriorísticos – 3. Bases normativas e controvérsias 
doutrinárias	 e	 jurisprudenciais	 –	 4.	Tracejando	 críticas	 –	 5.	Conclusão	 –	 6.	Referências	
Bibliográficas.

REsumo: o presente artigo apresenta o tema da responsabilidade civil do 
empregador sobre acidentes de trabalho em atividades de risco, discu-
tindo a aplicabilidade do art. 927 do código civil de 2002 nas relações 
de	trabalho,	apontando	divergências	jurisprudenciais	e	doutrinárias	neste	
aspecto,	acrescentando,	por	fim,	argumentos	do	direito	interno	e	interna-
cional que fundamentam a aplicação do sistema de responsabilidade civil 
objetiva	nas	relações	supracitadas,	dentre	estes	o	conceito	de	“trabalho	
decente” formulado pela oit. 

PaLaVraS ChaVe: reSPonSaBilidade civil; relaçõeS de 
traBalho; acidenteS de traBalho; atividadeS de riSco; 
traBalho decente.

1. iNtroDUçÃo

O	objeto	deste	artigo	é	a	responsabilidade	civil	do	empregador	por	
danos causados em decorrência de acidente de trabalho no desempenho 
de atividade de risco. tem-se, portanto, três planos que constituem pre-
missas	básicas	para	o	entendimento	do	objeto:	a	responsabilidade	civil	do	
empregador; acidente de trabalho; e atividade de risco.

não se pretende neste artigo esmiuçar os planos ora citados, partindo-se 
então do pressuposto cognológico do interlocutor de dados temas, bastando 
nesta	obra	apenas	fixar-lhes	seus	conceitos	na	sua	relação	com	o	objetivo	
central do trabalho.

*. Graduando do curso de direito da universidade Federal da Bahia (10º semestre).



Objetiva-se	com	o	presente	artigo	analisar	a	aplicabilidade	do	sistema	
de responsabilidade objetiva	nos	acidentes	de	trabalho	que	decorram	de	
atividade laboral de risco, face o dispositivo do art. 927 do cc/2002.

2. aSPeCtoS aPrioríStiCoS

Alguns	pontos	devem	ser	mencionados	para	que	sejam	fixadas	as	bases	
preliminares do estudo.

a reforma do código civil Brasileiro realizada no ano de 2002 per-
mitiu	à	doutrina	identificar	novos	direcionamentos	no	tratamento	jurídico	
de inúmeros arquétipos de fatos da vida. Proeminente foi a mudança no 
panorama da responsabilidade civil.

o código civil de 1916 adotava claramente o sistema de responsa-
bilização	civil	subjetiva,	fundada	na	culpa	em	sentido	amplo.	Face	à	não	
adequação	do	sistema	subjetivista	na	solução	justa	de	conflitos	eclodiram	
processos técnico-hermêuticos que propiciaram o surgimento da teoria da 
culpa presumida, que, na verdade, é: 

uma espécie de solução transacional ou escala intermédia, em que se 
considera não perder a culpa a condição de suporte da responsabilidade 
civil,	embora	aí	já	se	deparem	indícios	de	sua	degradação	como	elemento	
etiológico	fundamental	da	reparação	e	aflorem	fatores	de	consideração	da	
vítima como centro da estrutura ressarcitória, para atentar diretamente para 
as condições do lesado e a necessidade de ser indenizado. (Stocco, 2004).

O	sistema	da	culpa	presumida	se	configurou,	então,	casuisticamente,	
sendo adotada em alguns casos na própria legislação, não se perfazendo 
autônoma	e	independente	do	sistema	subjetivista,	mas	servindo	como	ponte	
para	o	incremento	do	sistema	objetivista.

A	 insuficiência	 da	 culpa	 para	 cobrir	 todos	 os	 prejuízos,	 por	 obrigar	 a	
perquirição	 do	 elemento	 subjetivo	 na	 ação,	 e	 a	 crescente	 tecnização	
dos tempos modernos, caracterizado pela introdução de máquinas, pela 
produção de bens em larga escala e pela circulação de pessoas por meio 
de veículos automotores, aumentando assim os perigos à vida e à saúde 
humana, levaram a uma reformulação da teoria da responsabilidade civil 
dentro	de	um	processo	de	humanização.	Este	representa	uma	objetivação	
da responsabilidade, sob a idéia que todo risco deve ser garantido, visando 
a	proteção	jurídica	à	pessoa	humana,	em	particular	aos	trabalhadores	e	às	
vítimas de acidentes, contra a insegurança material, e todo dano lesante 
deve ter um responsável. (diniZ, 2003).

Percebe-se no cc/02 que algumas hipóteses são enquadradas no 
sistema	de	 responsabilidade	 objetiva.	A	doutrina	 é	 pacífica	 no	 sentido	
de	admitir	a	convivência	de	ambos	os	sistemas	(subjetivo	e	objetivo)	no	
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referido diploma legal, porém são divergentes os entendimentos acerca da 
preponderância de um sistema sobre o outro ou da extração de uma regra 
geral em favor de um ou de outro sistema.

neste aspecto, este estudo considera tal enquadramento uma variável 
independente de análise, ressalvado o entendimento adotado de que o 
sistema	objetivista	figura	como	uma	tendência	histórica,	utilizando-se	um	
parâmetro evolutivo de análise, no tratamento de questões concretas de 
responsabilidade civil.

outro tema a ser tratado é a da responsabilidade civil nas relações 
de	 trabalho.	Para	 efeito	deste	 estudo,	pelo	mérito	didático	 e	 científico-
analítico, adota-se o entendimento de Pablo Stolze Gagliano e rodolfo 
Pamplona Filho no sentido de se considerar a responsabilidade civil nas 
relações de trabalho como tópico que comporta quatro tipos de situações 
jurídicas	diferenciadas:	responsabilidade	civil	do	empregador	por	ato	do	
empregado; responsabilidade civil do empregado em face do empregador; 
responsabilidade civil nas relações triangulares de trabalho; e respon-
sabilidade civil do empregador por dano ao empregado (GaGliano; 
PamPlona Filho, 2005).

Esta	última	situação	jurídica,	neste	estudo,	ainda	se	subdivide	em	duas:	
responsabilidade civil do empregador por dano comum ao empregado; e 
responsabilidade civil do empregador por dano ao empregado decorrente 
de atividade laboral de risco (GaGliano; PamPlona Filho, 2005). 
esta última situação é a que tratar-se-á de abordar neste artigo.

aspecto que não pode deixar de ser abordado é o conceito de atividade 
de risco, posto que essencial à compreensão do alcance normativo compre-
endido pelo art. 927 do código civil, como se verá em seguida.

no que pese o importantíssimo debate doutrinário acerca do âmbito de 
aplicabilidade da referida norma, divide-se a doutrina em duas tendências: 
restritiva e ampliativa. isto porque se percebe um raciocínio indutivo na 
construção do conceito à medida que este serve às tendências politicamente 
defendidas pelos autores que o formulam.

destarte, acertada a exposição de cláudio Brandão quando elenca 
alguns enfoques tomados pelos doutrinadores na construção de seus con-
ceitos,	quais	sejam:	natureza	intrínseca	da	atividade;	condições	de	trabalho;	
ou discrepância do ônus em relação à coletividade (Brandão, 2006).

de fato, qualquer atividade desenvolvida pelo ser humano é poten-
cialmente causadora de risco, que pode produzir efeitos em relação ao 
próprio agente quanto a terceiros. ora, o mesmo movimento que liga um 
liquidificador,	aciona	um	detonador	de	um	explosivo.
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neste aspecto, é pedagógico o silogismo “para morrer basta estar 
vivo”.	Entretanto,	na	análise	jurídica,	precisa-se	compreender	os	limites	
logicamente impostos à atividade normativa, sob pena de padecer o sistema 
jurídico	de	insegurança.

Primeiramente, cabe, de forma sucinta, explicitar os elementos básicos 
da análise ora proposta.

atividade é a “conduta reiterada habitualmente exercida, organizada 
de	forma	profissional	ou	empresarial	para	produzir	fins	econômicos”	(CA-
valieri Filho, 2004).

Para	fins	 deste	 trabalho,	risco representa a probabilidade de dano 
(no	seu	aspecto	jurídico),	a	situação	de	eminência	em	tese	de	um	perigo	
eventual ou concretamente previsível.

o conceito de atividade de risco, todavia, não é apenas uma adição de 
seus fatores componentes, e sim a construção de uma estrutura lógica de 
interdependência. desta forma, atividade de risco é a conduta humana 
habitualmente	organizada	para	fins	econômicos,	que,	no seu exercício, 
oferece uma previsibilidade concreta ou eventual de geração de dano 
jurídico	a	uma	pessoa.

Perceba que o conceito remete a atividade ao seu exercício fático e 
não somente a uma essência da atividade econômica desenvolvida; o risco, 
então	se	verifica	na	presença	do	perigo	na	conduta	e	não	aprioristicamente	
delimitado pela natureza da empresa em abstrato.

A	questão	da	dosimetria	hipotética	do	dano	previsto,	ou	seja,	da	ex-
tensão	do	dano,	parece	de	difícil	enfoque	objetivo.

a tentativa da Jornada de direito civil realizada pelo centro de estudos 
do	Conselho	da	Justiça	Federal	de	delimitar	risco	jurídico	no	suporte	indivi-
dual de um “ônus maior do que aos demais membros da coletividade” (cit. 
In	BRANDÃO,	2006)	parece	não	atender	os	fins	de	objetivar	o	conceito,	
tratando	pois	de	reafirmar	o	seu	caráter	subjetivo1.

neste aspecto, faz-se necessário reconhecer o necessário exame sub-
jetivo	ad hoc do Juiz, que, entretanto, deve ser balizado pelo princípio da 
razoabilidade,	na	observação	da	vulnerabilidade	jurídica,	social	e	econô-
mica	do	trabalhador,	no	domínio	conhecimento	técnico-científico	no	que	
tange à previsibilidade de danos e na busca por um direito humanitário.

1. neste sentido Sérgio cavalieri Filho (cavalieri Filho, 2004).
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Desta	forma,	justifica-se	o	título	deste	artigo:	do	escritório	a	Chernobil.	
trata-se de questões que simbolizam, na sociedade mundial, pólos extremos 
de atividades de risco: a digitação permanente do setor bancário que, na 
extensa maioria dos casos é causadora de lesões por esforço repetitivo 
(ler); e a atividade de produção de energia nuclear, que causou o maior 
acidente	nuclear	já	visto	pela	humanidade,	o	desastre	na	Usina	Nuclear	de	
chernobil, acontecido no ano de 1986, na ucrânia (ainda urSS), o qual 
é atribuído por um relatório da onu de 2005 como responsável por 56 
mortes até aquela data – 47 trabalhadores acidentados e 9 crianças com 
câncer de tireóide – e estimando-se que cerca de 4000 pessoas morrerão 
de doenças relacionadas ao acidente.

É pela busca de um conceito-realidade que se embasa este trabalho, 
conceito este que atenda as questões postas na sociedade, com a diversidade 
e dinamicidade que estas surgem na pós-modernidade.

Outras	questões	que	pairam	adjacentes	ao	tema	do	acidente	de	traba-
lho devem ser previamente esclarecidas. É que, como é dado à ciência do 
Direito,	do	mesmo	fato	se	extraem	diversas	conseqüências	jurídicas.	Não	
foge	a	regra	o	acidente	de	trabalho,	pois	da	mesma	forma	que	enseja	a	
responsabilidade civil do empregador, pode ser causa também do benefício 
previdenciário previsto, como veremos, na própria constituição, que é o 
seguro contra acidente de trabalho, custeado pelo empregador; tal previsão 
é regulada pela lei 8.212/91.

outra repercussão do tema aqui abordado, esta não mais situado no 
acidente de trabalho, mas na questão da atividade de risco, é o adicional 
para o trabalho em condições anormais, chamado comumente de “adicional 
por insalubridade”.

trata-se de norma de natureza trabalhista que “se conduz no sentido 
de instituir adicionais de remuneração para desestimular o trabalho em 
condições de insalubridade e periculosidade, que são destinados, em pri-
meiro lugar, a desestimular o trabalho em condições atentatórias à saúde 
ou à vida do empregado” (cairo JÚnior, 2005).

Porém,	 tais	 adicionais	 apenas	 prosperam	 em	 situações	 específicas	
taxativamente previstas na lei, que tendo em vista o conceito neste traba-
lho	adotado,	configuram	casos	evidentes	de	atividades	de	risco,	mas	que	
naqueles, estas não se resumem.

trataremos a seguir, portanto, das questões relativas à esfera civil 
do	 tratamento	da	questão,	 qual	 seja	 a	 análise	da	 responsabilidade	 civil	
do empregador no acidente de trabalho decorrente de desempenho de 
atividade de risco.
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3. BaSeS NorMatiVaS e CoNtroVÉrSiaS DoUtriNáriaS 
e JUSriSPrUDeNCiaiS

dispõe o parágrafo único do art. 927 do cc/2002: 
haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem. (grifos nossos).

qual o quadro normativo estabelecido? É a pedra fundamental do 
Novo	Código	Civil	no	que	tange	a	admissibilidade	do	sistema	objetivo	de	
responsabilização civil.

a norma estabelece os critérios em que esse sistema deverá ser aplica-
do.	Primeiro	é	preciso	a	verificação	da	existência	do	dano,	pois	sem	dano	
não	há	o	que	reparar.	Logo	depois,	estabelece-se	e	afirma	o	sistema	da	res-
ponsabilidade	objetiva,	pois	afasta	da	análise	meritória	a	existência	ou	não	
de	culpa	do	agente.	Por	fim,	limita-se	o	âmbito	de	abrangência	normativa	
aos	casos	especificados	em	lei,	o	que	remete	a	uma	aplicação	subsidiária	do	
sistema	subjetivo,	e,	no	que	mais	é	pertinente	a	esse	trabalho,	nas	atividades	
que por sua natureza representem risco para os direitos de outrem.

É possível fazer, em tese, a fatispécie entre tal norma e as relações 
de	trabalho?	Sim!	Tomemos	como	exemplo	uma	indústria	petroquímica	
em que, mesmo o empregador tendo observado todas as regras aplicáveis 
de segurança, uma tubulação de gás natural explode, ferindo e matando 
dezenas de trabalhadores no exercício direto de suas funções.

A	relação	jurídica	travada	é	de	natureza	trabalhista,	trata-se	de	relação	
empregado versus	empregador,	configurando	acidente	de	trabalho,	pois	o	
evento se desenvolveu nas atividades próprias do trabalho.

O	dano	efetivamente	aconteceu,	seja	de	ordem	material	ou	moral,	na	
lesão sofrida pelas vítimas, que em alguns casos vieram a falecer.

Por último, evidencia-se que a atividade desenvolvida em uma indústria 
petroquímica é por sua natureza de extrema periculosidade, no mínimo 
devido ao fato de seus insumos, produtos e subprodutos, além de altamente 
inflamáveis,	serem	muitas	vezes	tóxicos,	gerando	altos	riscos	à	saúde,	à	
vida e à segurança dos trabalhadores ali envolvidos.

Logo,	verificado	o	encaixe	dos	fatos	na	hipótese	normativa	descrita,	por	
força de sua imperatividade, aplicar-se-ia o sistema de responsabilização 
civil	objetiva	no	sentido	de	gerar	para	o	empregador	o	dever	de	indenizar	
os trabalhadores lesados independente de ter este concorrido por ação ou 
omissão, culposa ou dolosa para o acontecimento do sinistro.

Perceba que o caso não seria de natureza trabalhista se as vítimas 
fossem apenas transeuntes sem vínculo trabalhista com a empresa, porém 
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pela generalidade imposta pela norma ora em análise também deveria se 
aplicar	o	sistema	de	responsabilidade	objetiva.

entretanto, outra norma deve ser apresentada na análise da questão. 
dispõe o art. 7º, inciso XXvii, da constituição Federal:

art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXviii – Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa; (grifos nossos).

qual o quadro normativo estabelecido? É a previsão constitucional da 
responsabilidade civil do empregador sobre danos causados por acidentes 
de trabalho em seus empregados.

acontece que a previsão constitucional vincula o surgimento da obri-
gação do empregador indenizar à sua culpa lato sensu. destarte, informa a 
norma que nem todo o acidente de trabalho gera a obrigação do empregador 
de indenizar, somente aqueles em que este, por ação ou omissão concorrer 
com dolo ou culpa para o seu acontecimento. a norma adota, por conse-
guinte,	a	regra	do	sistema	de	responsabilização	civil	subjetiva	nos	casos	
de acidente de trabalho.

É clara a fatispécie da norma apresentada com as relações de trabalho. 
tomemos o exemplo anterior como parâmetro. trata-se, como visto, de 
uma relação trabalhista. o dano, de fato, aconteceu. Pouco importa se a 
natureza da atividade da indústria era de risco ou não. observa-se que a 
empresa foi diligente no sentido de empreender esforços no sentido de 
evitar ao máximo o acontecimento do evento danoso, não havendo como 
imputar-lhe	dolo	ou	culpa,	pois,	além	de	não	desejar	nem	assumir	o	risco	do	
acontecimento do fato, também não se comportou de maneira negligente, 
imprudente ou imperita.

destarte, não havendo dolo ou culpa na conduta do empregador não 
surgiria para ele a obrigação de indenizar os trabalhadores por faltar o 
elemento	subjetivo	essencial	da	responsabilização.

Ora,	a	observação	das	análises	descritas	permite	identificar	evidente-
mente	um	conflito	normativo	com	sérias	conseqüências,	pois,	no	caso,	se	
adotarmos a regra prevista no código civil, o direito material da indeniza-
ção por acidente de trabalho subsiste para o trabalhador, o contrário acontece 
se focarmos a situação à luz da exegese estrita da norma constitucional, 
em que não há este direito. É valioso lembrar que o que se trata aqui não 
é qualquer acidente de trabalho, mas aquele decorrente de atividade de 
natureza arriscada.
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Nesta	seara,	diverge	a	doutrina	e	a	jurisprudência,	tendo	sido	a	casu-
ística	enfocada	diferentemente	por	objetivistas	e	subjetivistas.

A	corrente	subjetivista	defende	a	prevalência	da	CF/88	sobre	o	dispo-
sitivo normativo infraconstitucional. a constituição como fundamento de 
validade do código civil retiraria do âmbito de aplicabilidade normativa 
do	art.	927,	parágrafo	único,	do	CC/02,	a	 responsabilidade	objetiva	do	
empregador para com os trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho 
em	atividades	de	risco,	subsistindo,	entretanto,	o	sistema	objetivo	quanto	
a terceiros estranhos ao vínculo trabalhista.

neste sentido, orienta-se rui Stocco quando salienta que não vê a 
possibilidade	de	aplicação	da	responsabilidade	objetiva	no	caso,	“pois	a	
responsabilidade civil, nas hipóteses de acidente do trabalho com suporte 
na culpa (lato sensu) do patrão está expressamente prevista na constituição 
Federal” (Stocco, 2004).

Os	subjetivistas	também	se	apóiam	na	tese	de	que	é	conteúdo	básico	do	
contrato de trabalho a cláusula de incolumidade, que impõe ao empregador 
a “adoção de medidas que anulem ou façam atenuar os riscos laborais” 
(cairo JÚnior, 2005).

Desta	forma,	“as	disposições	legais	específicas	e	imperativas,	que	se	
transmudam em cláusulas contratuais, determinando ao empregador adotar 
medidas de prevenção contra acidentes de trabalho, também reforçam a 
tese da responsabilidade civil contratual” (cairo JÚnior, 2005).

tal tese fundamenta o entendimento de que o dever de indenizar somen-
te surge para o empregador no momento em que, por seu descumprimento 
de cláusula contratual (de conteúdo mínimo ou volitivo), ocorre o acidente 
de	trabalho.	Neste	sentido	afirma	José	Cairo	Júnior:

a causa remota do acidente é a existência do contrato de trabalho com todas 
as suas cláusulas legais, convencionais, implícitas e explícitas. a causa 
próxima é o evento danoso, decorrente da omissão do empregador em 
não adotar as medidas preventivas relativas à segurança, medicina e 
higiene do trabalho. (cairo JÚnior, 2005 – grifos nossos).

Na	jurisprudência,	a	presença	da	culpa	como	fato	gerador	de	responsa-
bilidade civil para o empregador é marcante, ainda mais quando se considera 
a volatilidade casuística do conceito de atividade de risco.

É	de	extrema	importância	científica	ressaltar	que	as	jurisprudências	
apresentadas	 neste	 trabalho	 não	 se	 sujeitam	 ao	 crivo	 do	 autor	 no	 que	
tange	a	configuração	ou	não	de	atividade	de	risco,	pois	se	equiparam,	na	
observância	da	pesquisa	jurisprudencial,	as	atividades	perigosas,	de	risco,	
agressivas ou insalubres, exercidas pelo empregado com ou sem equipa-
mento de proteção.
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destarte, o risco pode decorrer tanto da natureza da atividade quanto 
da	inobservância	das	normas	de	proteção.	São	julgados	que	adotam,	no	
caso,	o	sistema	da	responsabilidade	subjetiva:

responsabilidade civil. acidente de trabalho. acidente ocorrido por culpa 
exclusiva da ré,	dada	a	falta	de	fiscalização	e	de	fornecimento	de	equipa-
mentos de proteção aos empregados. danos morais e materiais. cumulação 
possível. cálculo da Pensão mensal. direito de acrescer. Fixação do dano 
moral em 50% da indenização do dano material. (tJSP – 4.ªc. Férias “B” 
de	Dir.	Privado	–	Ap.	268.907-1/9-00	–	Rel.	Olavo	Silveira	–	j.	07.08.1996	
cit. in Stocco, 2004. Grifos nossos).
O	mesmo	fato,	doença	profissional,	por	exemplo,	comporta	duplo	enfoque,	
quer sob a luz da responsabilidade aquiliana, quanto sob a ótica da respon-
sabilidade	objetiva.	Na aquiliana, contudo, não basta a demonstração de 
causa e efeito, porque o elemento culpa é o elo justificador do pedido 
indenizatório, é o fundamento do ato ilícito. eventual atividade insalubre 
pode	gerar	edeitos	não	desejados,	mas,	conforme	o	caso,	não	comporta	
qualificação	de	ato	ilícito,	mesmo	gerando	responsabilidade	subjetiva.	(2º	
TACSP	–	3.ªC.	–	Ap.	482838	–	Rel.	Aclibes	Burgarelli	–	j.	10.06.1997	cit	
in Stocco, 2004 – grifos nossos).
Demonstrada a culpa do empregador rural em não providenciar equi-
pamento de proteção aos olhos contra lesões ocasionadas por partículas, 
previstas nas normas regulamentadoras rurais do ministério do trabalho, 
provocando ferimento no olho do funcionário, impõe-se o dever de inde-
nizar.	(2º	TACSP	–	7.ªC.	–	Ap.–	Rel.	Américo	Angélico	–	j.	09.09.1997	cit.	
in Stoco, 2004 – grifos nossos).

Do	lado	objetivista,	a	doutrina	e	a	jurisprudência	defendem	a	prevalên-
cia da regra do código civil em detrimento da norma constitucional.

Tal	posicionamento	se	justifica,	principalmente,	pela	observância	de	
dois aspectos hermenêuticos. Primeiro, em uma interpretação sistemática da 
cF/88, depreende-se que os direitos sociais e trabalhistas não se restringem 
aos contidos expressamente na carta magna.

a própria análise do caput do art. 7º da constituição leva o intérprete do 
direito	a	concluir	tal	constatação	quando	afirma	que	aqueles	direitos	apre-
sentados no texto constitucional: “são direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” 
(grifos nossos). desta forma, o texto constitucional indica, “meramente 
de	forma	exemplificativa,	o	conteúdo mínimo da proteção ao trabalhador 
brasileiro” (Silva neto, 2006 – grifos nossos).

observa-se ainda, que a própria formação histórica e a função que 
o direito do trabalho vem para desempenhar na sociedade resultam em 
uma série de conseqüências de natureza principiológica, que informam, ao 
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intérprete do direito, parâmetros hermenêuticos diferenciados em relação 
aos encontrados tradicionalmente na teoria Geral do direito.

observado que o sistema de acumulação de capital gerou na sociedade 
sérias desigualdades de ordem social e econômica, o direito do trabalho 
interpreta a sociedade com a premissa da desigualdade, resguardando-se, 
na sua formulação e atuação, no princípio da igualdade material.

o princípio da igualdade material, por sua vez, se cristaliza, em ordem 
prática, no princípio fundante do direito do trabalho que é o Princípio da 
Proteção	ao	Hipossuficiente	ou	princípio	Tuitivo,	como	salienta	o	professor	
manoel Jorge e Silva neto.

tal princípio “comporta três desdobramentos: aplicação da regra in 
dúbio pro operário, aplicação da norma mais favorável e da condição mais 
benéfica” (Silva neto, 2006).

interessa-nos, para este artigo, a análise da regra da aplicação da nor-
ma	mais	favorável,	que	se	resume	em	uma	técnica	de	solução	de	conflito	
aparente de normas, utilizando-se como critério de prevalência a análise, 
no	caso	concreto,	de	qual	entre	as	normas	conflitantes	propicia,	em	sua	
aplicação, maior benefício (em sentido amplo) ao trabalhador. É uma 
regra, sobretudo, de parcialidade, que também tem amparo na tese da 
“discriminação legítima”2.

Frente	ao	exposto,	defende	a	corrente	objetivista	que,	por	configu-
rar norma mais favorável ao trabalhador, ampliando seu rol de direitos, 
prevalece para o caso de acidentes de trabalho em atividades de risco a 
regra	disposta	no	art.	927	do	CC,	qual	seja,	da	responsabilidade	objetiva	
do empregador.

Destarte,	no	tratamento	objetivo	da	responsabilidade,	os	doutrinadores	
submetem a apreciação do arquétipo acidentário à teoria do risco, sob seus 
diferentes vieses3, atribuindo ao empregador o dever de suportar o dano 
causado em decorrência da atividade laboral.

a depender da tese de risco defendida por cada autor, no caso, o fun-
damento mediato da responsabilidade será diferenciado.

2.	 [...]	as	discriminações	são	recebidas	como	compatíveis	com	a	cláusula	igualitária	ape-
nas e tão somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade 
diferencial	acolhida	por	residente	no	objeto,	e	a	desigualdade	de	tratamento	em	função	
dela	conferida,	desde	que	tal	correlação	não	seja	incompatível	com	interesses	presti-
giados pela constituição (Bandeira de melo, 1997, p. 17)

3. a doutrina coleciona diversos tipos de risco, dentre eles podemos citar: o risco pro-
veito,	risco	inerente,	risco	da	atividade,	risco	do	negócio,	risco	profissional,	risco	de	
autoridade, risco excepcional, risco criado e risco integral.
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Somente	para	fins	elucidativos,	exemplifica-se:	no	“risco	proveito”,	
o fundamento mediato da responsabilidade é a vantagem econômica que 
o empregador retira da própria atividade; no risco inerente, é a própria 
essência extremamente perigosa da atividade desenvolvida que acarreta a 
objetiva	reparação	de	danos	consequentemente	causados;	já	no	risco	cria-
do, não se considera a essência ou a rentabilidade da atividade, apenas se 
analisa concretamente se o desempenho de determinada atividade gerou 
perigo	a	terceiros,	caso	positivo,	tem-se	o	dever	de	reparar	objetivamente	
o dano eventualmente causado.

A	jurisprudência	vem	aceitando	a	tese	objetivista,	no	caso	analisado,	
de	maneira	oscilante,	podendo	 ser	observada	exemplificativamente	nos	
julgados	seguintes:

Tratando-se	de	acidente	de	trabalho,	uma	vez	definida	no	concreto	como	pe-
rigosa a atividade desenvolvida pelo empregado, responde o empregador 
pelo simples risco, prosperando a tese da presunção da responsabilidade 
relativamente	à	pessoa	jurídica	comitente,	conforme	inteligência	da	Súmula	
341	do	STF.	(2º	TACSP	–	11.ªC.	–	Ap.–	Rel.	Mendes	Gomes	–	j.	10.03.1997	
cit. in Stocco, 2004 – grifos nossos).
em acidente do trabalho em que a atividade do empregado é, potencial-
mente, perigosa, responde o empregador pelo simples risco e somente 
estará isento de responsabilidade civil se restar comprovado que a hipótese 
foi de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. (2º tacSP 
–	4.ªC.	–	Ap.	134.970-4	–	Rel.	Ruy	Cunha	Sobrinho	–	j.	16.06.1999cit.	in	
Stocco, 2004 – grifos nossos).

Apóia-se	ainda	a	corrente	objetivista	na	visualização	de	uma	tendência	
do novo código civil, no que tange a responsabilidade civil, em adotar o 
sistema	objetivo.	

Observa	Caio	Mário	da	Silva	Pereira,	ao	comentar	o	anteprojeto	de	Código	
Civil,	que	significa	a	incorporação	da	teoria	do	risco	criado,	a	qual,	segundo	
sua ótica, é tendência do direito positivo brasileiro. Faz ele uma correlação 
entre essa forma de responsabilidade e a que decorre, para o empregador, 
dos atos praticados por seus prepostos, pois não haverá de investigar a exis-
tência de culpa no processo de escolha ou vigilância, nem se indagará se o 
empregado agiu culposamente, para que o empregado tenha que assumir as 
conseqüências perante terceiros ou mesmo se auferiu ele algum proveito na 
atividade	que	empreendeu.	Verificar-se-á	apenas	a	atividade	em	si	mesma,	
dela extraindo a conseqüência: ressarcimento de danos. (Brandão, 2006).

4. traCeJaNDo CrítiCaS
da breve análise panorâmica apresentada, destaca-se a existência de tra-

tamentos	diferenciados	no	que	se	refere	ao	objeto	deste	trabalho.	Entretanto,	
algumas questões curiosamente relevantes merecem ser apontadas.
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A	posição	 defendida	 pela	 corrente	 subjetivista	 parece,	data venia, 
incoerente	e	injusta	quando	analisado	o	caso	concreto.

Como	já	visto,	tal	corrente	defende	a	natureza	contratual	da	respon-
sabilidade civil do empregador por acidente de trabalho, fundamentando 
o cabimento desta nos danos causados por culpa (lato sensu) omissiva ou 
comissiva	do	empregador	no	que	tange	principalmente	a	verificação	de	
normas de segurança e saúde no trabalho.

Porém,	como	também	já	visto,	o	argumento	constitucional	utilizado	
pelos	subjetivistas	não	subsiste	para	terceiros	lesados	com	o	evento	danoso	
oriundo de acidente de trabalho em atividades de risco, pois para estes 
aplica-se a regra do art. 927 do c.c.

Pergunta-se: qual o fundamento do tratamento diferenciado entre traba-
lhadores e terceiros estranhos à atividade laboral, aplicando-se aos primeiros 
o	 sistema	da	 responsabilidade	 subjetiva	 e	 aos	 segundos,	 o	da	objetiva?

afastando os pré-condicionamentos, apego a vertentes teóricas e 
ideologias pessoais, posto que são variáveis independentes desta análise, 
somente a uma conclusão se chega: trata-se de mera atividade técnico-
hermenêutica que desconsidera fatores sociais importantíssimos na análise 
jurídica	que	se	orienta	para	um	direito	justo	e	e	mais	humano.	Isto	pela	
razão de que diferenciar o risco submetido a terceiro, do risco submetido 
ao trabalhador, a não ser pelo nível de exposição a este.

Se	adotarmos	este	entendimento,	mais	 justo	 seria	o	 trabalhador	 ter	
seu	direito	reparatório	afirmado	objetivamente,	pois	o	seu	alto	nível	de	
exposição	 ao	 perigo,	 conjugado	 com	o	 seu	 desnível	 sócio-econômico	
historicamente	construído,	 inflaciona	seu	caráter	de	vulnerabilidade	em	
relação ao capital produtor.

não se arrisca por que se quer, se arrisca porque se precisa; e o direito 
não pode vendar os olhos a esse fato social, mormente o direito do trabalho 
que, neste caso, se depara com situações bastante parecidas com a do seu 
surgimento.

dentro dessa perspectiva, outro aspecto a ser considerado, que paira 
no âmbito do direito internacional Público, é o conceito de “trabalho 
decente”.

Para a organização internacional do trabalho (oit) o trabalho decente 
“é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em con-
dições de liberdade, eqüidade e segurança, e capaz de garantir uma vida 
digna. o conceito de trabalho decente se apóia em quatro pilares estraté-
gicos: os direitos e princípios fundamentais no trabalho, a promoção do 
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emprego de qualidade, a extensão da proteção social e o diálogo social”. 
(aBramo; marinho, 2006).

trabalho produtivo é aquele que tende a maximizar a utilização os 
recursos	técnicos,	humanos	e	de	capital,	de	forma	eficaz,	gerando	valor	
agregado aos bens e aos serviços em circulação. trabalho seguro:

é o que permite que todos os trabalhadores disponham de condições de 
trabalho (organização do trabalho; aspectos sociais, físicos e ambientais) em 
que se pratique uma cultura de segurança adaptada à organização, apoiada 
na previsão, prevenção e promoção da segurança e da saúde, e que preco-
nize a erradicação dos perigos, o controle total dos riscos, a eliminação dos 
acidentes	e	supressão	das	enfermidades	de	fundo	profissional.	O	trabalho	
decente é um trabalho produtivo sim, porém em condições de liberdade, 
eqüidade, segurança e dignidade, onde os direitos dos trabalhadores se 
encontram protegidos, contam com remuneração adequada e com diálogo 
e amparo social apropriados. (Pnud, 2001).

a aplicabilidade da norma programática acima disposta encontra 
respaldo no art. 8º da clt, que prescreve que:

as autoridades administrativas e a Justiça do trabalho, na falta de disposi-
ções	legais	ou	contratuais,	decidirão,	conforme	o	caso,	pela	jurispridência,	
por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho e, ainda, de acordo com os usos e 
os costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe particular prevaleça sobre o interesse público.

o Brasil ainda é signatário de um Memoramdum de Entendimento, 
pactuado	entre	o	presidente	Lula	e	o	Diretor	Geral	da	OIT,	que	refletiu,	na	
administração interna, na criação de uma agenda nacional do trabalho 
decente, ganhando contornos de política pública.

o trabalho decente é uma tendência das relações de trabalho centrada 
em uma visão mais humanista da realidade social. o conceito traz elementos 
importantes na análise da responsabilidade civil do empregador por danos 
causados a seus empregados em decorrência de acidente de trabalho no 
desenvolvimento de atividade de risco pois serve de fundamento norteador 
da interpretação normativa, assim como os princípios do direito do trabalho.

5. CoNCLUSÃo
ante o exposto, entende-se cabível a aplicação do art. 927 do novo 

código civil nos acidentes de trabalho de atividade de risco. logo, é 
possível	se	aplicar	o	sistema	de	responsabilidade	objetiva	do	empregador	
nesses casos.
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não há por que se falar em inconstitucionalidade da aplicação do 
dispositivo em face da constituição ser o depositário mínimo dos direi-
tos sociais e trabalhistas. aplica-se a regra da norma mais favorável ao 
trabalhador.

Vencidas	as	questões	jurídicas	em	sentido	estrito,	coadunam	com	a	po-
sição aqui explicitada argumentos hermenêuticos, sociais e políticos: lógica 
de tratamento igualitário entre pessoas expostas ao risco, mantenham elas 
vínculo empregatício com o responsável ou não; expansão da vulnerabili-
dade do trabalhador face à exposição à fatores de risco; direcionamento no 
paradigma político regulatório internacional que indica e informa políticas 
públicas e ações políticas.

o presente artigo não visa, de maneira alguma, exaurir o tema debatido; 
ao	contrário,	tem	a	finalidade	de	expor,	discutir	e	incluir	novos	fatores	de	
análise no enfrentamento da questão.
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CaPítulo XI
a ação PoPulaR Em Roma E No bRasIl

Marcus Seixas Souza*
(...) Temos, efetivamente, algo do nosso ser a modificar-se de sécu-
lo em século: a nossa inteligência. A inteligência está sempre em 
evolução, quase sempre em progresso, e, por essa razão, as nossas 
instituições e leis estão sujeitas às flutuações da inteligência do 
homem. O homem não pensa atualmente do mesmo modo como 
pensou vinte e cinco séculos atrás e, por isso, não se governa hoje 
pelas mesmas leis que então o regeram. (COULANGES, 1987, p. 12).

Sumário • 1. introdução – 2. ação popular em roma – 3. ação popular no Brasil – 4. ação 
civil	pública	–	5.	Considerações	finais	–	6.	Referências	Bibliográficas.

REsumo: este artigo tem como escopo a análise do instituto romano da 
ação popular e de sua serventia para o cidadão, enquanto instrumento 
jurisdicional	para	o	controle	de	lesões	às	coisas	comuns	do	povo.	Em	se-
guida, analisar-se-á o instituto da ação popular brasileira com o intuito de 
discriminar quais características foram conservadas daquela primeira ação 
popular, e quais foram preteridas em face da necessidade de readaptação 
do instituto aos tempos modernos e seus pressupostos diferenciados dos 
da	Antiguidade.	Por	fim,	a	análise	de	outra	ação	constitucional	brasileira,	
a ação civil pública, irá permitir delimitar de que maneira a proteção de 
direitos	da	coletividade,	uma	vez	tutelados	em	Roma,	se	dá	hoje	no	País.

PaLaVraS-ChaVe: roma; ação PoPular; ação civil PÚ-
Blica.

1. iNtroDUçÃo

melhor problematizar as instituições do presente demanda compre-
endê-las no contexto em que surgiram – o que nos obriga a um olhar para 
o passado. as origens da civilização ocidental escondem pistas de como 
o modo de vida que herdamos se constituiu e se alterou ao longo dos 
séculos; um olhar crítico para as origens do direito hodierno é condição 
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de possibilidade para que aprendamos com o devir da história das comu-
nidades humanas.

O	emérito	historiador	francês	Fustel	de	Coulanges	afirmou,	em	pres-
tigiosa obra, que existe uma relação intrínseca entre passado e presente na 
história das comunidades e instituições humanas:

o nosso sistema de educação, obrigando-nos a viver desde a infância 
entre gregos e romanos, habituou-nos a compará-los sempre conosco, a 
julgar	sua	história	pela	nossa	e	a	explicar	nossas	revoluções	pelas	deles.	
tudo o que de gregos e romanos conservamos e por estes nos foi legado 
faz-nos ver quanto a estes povos nos assemelhamos; pesa-nos, pois, ter de 
considerá-los como povos estrangeiros; e assim, a estes, quase sempre, os 
interpretamos como a nós mesmos. deste modo de ver procedem inúmeros 
erros. (coulanGeS, 1987, p. 11).

Todavia,	muito	embora	seja	árdua	a	tarefa	de	estudar	a	história	dos	
antigos, tal fardo se torna possível quando há uma consciência histórica que 
possibilite	entender	os	homens	como	filhos	de	seu	tempo,	de	suas	crenças	
e de suas instituições. transpor intactas realidades separadas por vinte e 
cinco	séculos	significa	confundir	realidades	incongruentes.	As	mudanças	
que vêm com o tempo são inexoráveis como ele próprio. É o próprio Fustel 
de coulanges quem melhor expressa esta idéia:

esta noção errada da matéria tem seus perigos. a idéia formada sobre a 
Grécia e roma muitas vezes perturba as nossas gerações. Por uma obser-
vação errada nas instituições da cidade antiga, imagina-se poder fazê-las 
reviver entre nós nas leis da atualidade. iludem-se, assim, quanto à noção 
de liberdade que tiveram os antigos e destarte a liberdade entre os modernos 
tem corrido seus riscos.

(...)	Para	que	haja	um	verdadeiro	conhecimento	destes	povos	antigos,	torna-
se prudente estudá-los sem a preocupação de ver neles homens de nossa 
gente,	e	como	se	os	antigos	nos	sejam	completamente	estranhos;	devemos	
compreendê-los tão desapaixonadamente e com espírito tão livre como se 
estudássemos a índia antiga, ou a arábia. (coulanGeS, 1987, p. 12).

Podemos enriquecer grandemente se aproveitarmos as lições das 
primeiras civilizações – e surpreendemo-nos ao nelas encontrar a maior 
parte de nossas instituições, por mais que nos consideremos originais e 
senhores de nossos costumes. a vida há vinte séculos era mais parecida 
com a hodierna, guardadas as devidas proporções, que durante a maior 
parte do tempo compreendido entre os dois períodos.

nas zonas rurais brasileiras, em pleno Século XXi, podemos encontrar 
uma verdadeira família romana, bem parecida com aquela que se consoli-
dou há dois milênios. a mesma estrutura social, o mesmo pater familias, o 
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mesmo dever de obediência e submissão, o clientelismo. alguns mesmos 
costumes e hábitos que existiam há milênios, com poucas alterações, 
subsistem. as crenças primordiais deram origem às famílias, à cidade e 
às regras e costumes, como o contrato – égides sobre as quais se erigiu a 
civilização ocidental greco-romana. em roma o direito Privado assumirá 
proporções	magníficas,	que	fundamentarão	a	concepção	de	distinção	entre	
público	e	privado	que	hoje	apreendemos	como	natural.

O	objetivo	deste	estudo	é	analisar	a	ação	popular	romana	e	compará-
la com a ação popular brasileira. É preciso estudar os nuances de duas 
realidades separadas por séculos, mas repletas de similitudes e diferenças, 
para que se possibilite a percepção de anotações valiosas, sempre tomando 
o cuidado devido para não incorrer em erros interpretativos.

O	resultado	deste	esforço	pode	ajudar	a	melhor	compreender	o	modo	
como o direito pátrio recepcionou este instituto romano – e em que aspectos 
aproveitou de suas lições, levando em consideração suas circunstâncias 
particulares da modernidade.

2. açÃo PoPULar eM roMa

antes de tratar da ação popular romana, cumpre observar, prelimi-
narmente,	que	seu	objeto	tem	uma	compreensão	diferenciada	da	que	um	
cidadão hodierno teria se vivesse há vinte séculos.

as noções hodiernas de Estado e de bem público são devedoras das 
implicações históricas que a modernidade, e, antes dela, a formação dos 
estados nacionais, provocaram no ocidente; como construtos históricos, 
os cidadãos romanos, homens de seu tempo, não tinham a mesma noção 
destes fenômenos, e, por conta disso, a idéia de coisa pública em roma 
era não apenas singular e diferente da moderna, mas era dependente, de 
certa forma, das noções de povo e nação romanas, pressupostos os quais 
não compartilhamos.

Jhering consegue expressar melhor este vínculo: 
(...) entre l’État et les citoyens il ya le même rapport qu’entre la gens et les 
gentiles. L’État n’est pás quelque chose de différent, em dehors et au-dessus 
des citoyens, les citoyens eux mêmes sont l’État: État et peuple sont des 
équivalents1. (JherinG, 1886, p. 204).

1. “entre o estado e os cidadãos há a mesma relação que entre as gens e os gentiles. o es-
tado não é qualquer coisa de diferente, exterior ou acima dos cidadãos; os cidadãos 
mesmos são o estado: estado e povo são equivalentes”.
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Continua	o	autor,	ao	afirmar	que	as	ações	populares	“sont destinées à 
proteger ce rapport particulier de communauté indivise du droit2” (Jhe-
rinG, 1886, p. 204). com efeito, o cidadão romano tratava as coisas 
públicas como pertencentes a todos e a cada um dos romanos: assim era, 
e.g., com as vias públicas. 

Valhamos-nos	de	mais	uma	lição	de	Jhering	para	separar	definitiva-
mente o conceito de coisa pública de um viés institucional-estatal: 

Res publica, commo personalité, dans la conception de l’État de l’époque 
postérieure, n’implique donc originairement que ce qui est commun à tous; 
res publicae son las diverses choses de la société publique, par exemple lês 
chemins, lês places, etc., auxquelees tous ont um droit égal3. 

em virtude deste relacionamento íntimo com as coisas públicas, todo 
cidadão	romano	estava	assaz	legitimado	para	pleitear	em	juízo	em	nome	
dessa universalidade indivisa constituída pela coletividade romana. Por-
tanto, a nota característica mais marcante da ação popular não era exata-
mente	seu	objeto	de	direito	material,	mas	a	questão	processual	concernente	
à legitimidade ad causam de qualquer cidadão romano para propô-la. 
Afinal,	 acima	de	 outras	 características,	 a	 ação	popular	 dizia	 respeito	 à	
possibilidade de qualquer do povo (quivis ex populo)	ingressar	em	juízo	
em determinadas matérias. 

ressalte-se, nesse contexto, que a ação popular romana era uma exce-
ção ao preceito que dizia ser apenas possível agir processualmente em seu 
próprio nome, ou, excepcionalmente, em nome de outrem, nas formas de 
cognitor, procurador, tutor ou curador – regra que chegou aos nossos dias 
através	do	legado	das	Institutas	do	jurisconsulto	Gaio:	

Nunc admonendi sumus agere nos aut nostro nomine aut alieno, ueluti 
cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio, cum olim, quo tempore legis 
actiones in usu fuissent, alieno nomine agere non liceret, praeterquam ex 
certis causis4. (GaiuS, 1904, p. 524).

Segundo charles Gustave maynz, as ações populares eram, quase sem-
pre, ações de caráter penal e seriam consideradas de domínio da polícia:

2. “São destinadas a proteger essa relação particular de comunidade indivisa do direito”.
3. Res publicae, como personalidade, na concepção de estado da época posterior, não 

implica, portanto, originariamente, aquilo que é comum a todos; res publicae são as 
diversas coisas da sociedade pública, por exemplo as ruas, as praças, etc., aos quais 
todos têm um direito igual”.

4. Gaio, iv, §82: “devemos observar que é possível agir em nosso próprio nome ou em 
nome de outrem, como quando agimos na qualidade de cognitor, de procurador, de tutor, 
de curador de alguém, ao passo que, antigamente, no tempo das ações da lei, não era per-
mitido agir em nome de outrem, com exceção de certos casos” (GaiuS, 2004, p. 205).
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Ces’t par ce nom qu’on désigne certaines áctions pénales qui présentent ceci 
de particulier qu’elles peuvent être intentées par tout citoyen, bien qu’il n’y 
ait aucun intéret personnel. (...) Ces actions se rapportent principalement 
à dês questions d’intérêt généralque nous considérons aujourd’hui comme 
étant ou domaine de la police5. (maYnZ, 1876, p. 531).

os cidadãos romanos agiriam em defesa dos interesses da coletividade 
e de todos perante o pretor: mediante as actios, exerciam uma espécie de 
poder	de	polícia	sob	a	égide	jurisdicional,	isto	é,	desvinculada	da	auto-
ridade de algum agente público6, mas fundada, antes, na provocação dos 
magistrados para processar e condenar quem violasse res publicae. 

esse poder de polícia se manifestava através da procura, pelo cidadão, 
da	tutela	jurisdicional	mediante	a	invocação	do	pretor.	As	actios possibili-
tavam que os indivíduos se manifestassem sobre aqueles fatos que feriam 
os interesses da coletividade e que traziam, invariavelmente, sanções 
classificáveis	como	penais.

as ações populares podem ser brevemente resumidas da seguinte for-
ma, de acordo com a síntese apertada das lições de José afonso da Silva 
(Silva, 1968, pp. 16-21):

i. de sepulcro violato, de base pretoriana, contra o violador de se-
pultura ou outra res sacrae. a condenação era de cem áureos; 

ii. de effusis et deiectis,	 contra	 quem	atirasse	 objetos	 sobre	 a	 via	
pública; 

iii. de positis et suspensis,	contra	quem	mantivesse	objetos	em	sacada	
ou beira de telhado sem tomar providências para que não caíssem 
em local movimentado; 

iv. de albo corrupto, contra quem adulterasse o álbum, edito do pretor, 
prevendo-se pena de quinhentos áureos; 

v. de aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris, que tomava 
caráter popular quando instrumentada pelo edito de bestiis,	obje-
tivando impedir que animais perigosos fossem levados a lugares 
freqüentados pelo público;

5. “É por esse nome que se designam algumas ações penais que apresentam tais particu-
laridades que as fazem poder ser intentadas por todos os cidadãos, ainda que o cidadão 
não tenha nenhum interesse pessoal. (...) estas ações se relacionam principalmente às 
questões	de	interesse	geral,	que	nós	consideramos	hoje	em	dia	como	sendo	de	domínio	
da Policia”.

6. Saliente-se que em roma não havia a noção moderna de administração Pública como 
administração do estado.
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vi. de termino moto, contra os que deslocassem as pedras demarca-
doras das propriedades privadas; 

vii. de tabulis, para impedir que o herdeiro abrisse a sucessão em 
caso de morte violenta da autora da herança, sem primeiro apurar 
a responsabilidade dos servos do falecido, a quem se reconhecia 
o dever de defendê-lo; 

viii. assertio in libertatem, para se obter a liberdade de um escravo;
ix. interdito de homine libero exibendo, semelhante ao nosso habeas 

corpus, só que com legitimidade processual popular; 
x. de collusione detegenda, promovível em caso de conluio entre 

escravos e seus antigos donos, quando estes declarassem que 
aqueles	 haviam	nascido	 livres.	O	 escravo	 era	 adjucado,	 como	
prêmio, a quem descobriu o conluio; 

xi. accusatio suspecti tutoris, vel curatoribus, para proteção de tute-
lados e curatelados; 

xii. duas hipóteses de ação popular que foram instituídas por Justit-
niano,	quais	sejam:	a	para	proteção	dos	legados	ad pias causas e 
a	para	restituição	de	somas	perdidas	em	jogo.

as ações populares versavam, como se observa, sobre interesses da 
coletividade romana, mas que nem por isso eram interesses não titularizados 
pelos	indivíduos.	Afinal,	a	compreensão	do	público em roma é devedora 
de uma compreensão adequada do povo romano, e, pois, dos princípios e 
regras que governavam a vida naquele tempo. assim é que conclui Jhering: 
“les droits privés et les droits publics ne se distinguent point entre eux par 
la differénce de leurs sujets; leur sujet à tous les deux c’est la personne 
naturelle7” (JherinG, 1886, p. 212).

a importância e a amplitude de tutela das ações populares foi se ex-
pandindo, por solicitude do pretor. as actiones populares, longe de serem 
um fruto de abstração legislativa, foram surgindo e se consolidando com 
o	tempo,	de	modo	que	Maynz	registra	que,	ao	tempo	dos	jurisconsultos	
clássicos, havia diversos interditos e outras ações pretorianas populares:

Ainsi, nous trouvons, du temp des jurisconsultes classiques, divers interdits 
et autres actions prétoriennes populaires, accessibles à tout citoyen de 
réputation intacte, avec cette nuance que, dans le cas ou plusieurs individus 
se présentent comme demandeurs, le préteur accorde la préference à celui 

7. “os direitos privados e os direitos públicos não se distinguiam pela diferença entre 
seus	sujeitos;	o	sujeito	de	ambos	era	a	pessoa	natural”.	
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qui y a um intérêt personnel et subsidiairement à celui qui paraît le plus 
apte à poursuivre l’instance8. (maYnZ, 1876, p. 532).

em uma sociedade que desenvolve as bases do direito Privado oci-
dental, as ações populares surgiram para tutelar a coisa pública, mesmo 
que sob um ponto de perspectiva privada. isto não representa, aqui, uma 
surpresa. a evolução da organização social romana transforma a lógica de 
sua estruturação e de seu direito. 

Fustel de coulanges trata, neste sentido, de um novo princípio de 
governo que surgia em roma. o interesse público surge como um argu-
mento de relevância. após uma série de revoluções, os velhos princípios se 
puseram de lado e novas regras vieram à tona, muito embora os aspectos 
exteriores	se	mantivessem	intactos,	já	que	“é	normal	no	homem,	quando	
rejeita	novas	instituições,	desejar	guardar	nelas	pelo	menos	as	aparências”	
(coulanGeS, 1987, p. 327): 

Mas,	no	período	em	que	entramos	agora,	a	tradição	já	não	tem	o	império,	
e a religião deixara de governar os homens. o princípio regulador onde 
todas as instituições devem tirar dali em diante sua força, o único superior 
às vontades individuais e podendo obrigá-las a submeter-se, é o interesse 
público. (...) É o que decide o futuro das instituições e das leis, e tudo a 
que os atos importantes das cidades se reportam. (coulanGeS, 1987, 
p. 328).

no que tange às espécies de ações populares listadas acima, é possível 
destacar três grandes gêneros de ações populares. São elas: 

i) actios de ordem pública, que garantiam o bom funcionamento da 
jurisdição;	

ii) actios para garantia da utilização de coisas e lugares públicos; e
iii) actios que se destinavam à proteção do sagrado (ius sacrum). 
no primeiro grupo de ações estaria contida, e.g., a actio de albo 

corrupto; no segundo grupo de ações, por outro lado, um exemplo seria 
a actio de positis et suspensis;	e,	por	fim,	do	terceiro	grupo	de	ações	seria	
exemplo a actio de sepulcro violato.

várias ações populares chegaram ao nosso tempo tuteladas de outra 
forma, visto que a ação popular pátria é muito diferente da romana, como 

8.	 “Assim,	nós	encontramos,	no	 tempo	dos	 jurisconsultos	clássicos,	 interditos	e	outras	
ações pretorianas populares, acessíveis a todos os cidadãos de reputação ilibada, com 
a nuance que, no caso onde muitos indivíduos se apresentassem como demandantes, o 
pretor atribuía preferência àquele que tivesse um interesse pessoal, e, subsidiariamen-
te, àquele que parecia o mais apto a perseguir a instância”.
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veremos.	A	proteção	contra	o	dano	causado	pela	queda	de	objetos	de	sacadas	
de edifícios, v.g., deixou de ser tutelada pela actio de positis et suspensis 
para hodiernamente ser considerada fato gerador de responsabilidade civil 
(cc, art. 938), ao passo em que violar sepulcro (que daria origem à actio 
de sepulcro violato) e causar dano a vias públicas (que daria origem à actio 
de effusis et deiectis)	hoje	dão	ensejo	à	tipificação	de	crimes	pelo	Código	
Penal (arts. 163, parágrafo único, e 210 do cP, respectivamente).

na esteira do pensamento de Fustel de coulanges, este fenômeno de 
reestruturação	de	alguns	institutos	jurídicos	que	subsistem	desde	os	tempos	
de roma parece ser algo intrínseco e natural, até porque estes institutos 
não teriam serventia frente às novas condições da comunidade hodierna, 
se fossem mantidas intactas suas estruturas originais. Por outro lado, é 
notável perceber que estes fatos fossem reputados geradores de efeitos 
jurídicos	similarmente	em	Roma	e	hodiernamente.	Vinte	e	cinco	séculos	
não	foram	suficientes	para	apagar	completamente	as	marcas	culturais	que	
roma deixou na civilização ocidental – seus traços culturais fundamentais, 
como a organização familiar, o respeito aos mortos, etc. sobreviveram por 
mais de dois milênios...

Prossigamos,	neste	momento,	à	análise	do	instituto	específico	da	ação	
popular	no	Direito	pátrio,	seja	enquanto	procedimento,	seja	no	tocante	ao	
tratamento	jurídico	dado	às	matérias da ação popular romana.

3. açÃo PoPULar No BraSiL

a ação popular no Brasil surgiu com sua previsão na constituição 
imperial de 1824, no título “do Poder Judicial” em seu capítulo Único, 
“dos Juizes, e tribunaes de Justiça.”. no contexto de uma carta magna 
que reprimia as prevaricações e abusos de poder dos funcionários do Poder 
Judiciário no exercício de suas funções, versava o art. 157 da constituição, 
dispondo que, quanto a estes:

art. 157. Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra elles 
acção popular, que poderá ser intentada dentro de anno, e dia pelo proprio 
queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo esta-
belecida na lei.

aliás, como bem observa José afonso da Silva, a previsão consti-
tucional da ação popular parecia consistir em uma atualização da actio 
de corrupto albo, uma vez que ambas serviriam à defesa da integridade 
jurisdicional	(SILVA,	1968,	p.	29).

a constituição de 1891 não contemplou a ação popular, principal-
mente por conta da campanha de clóvis Beviláqua, confesso antipático à 
idéia, e que acreditava que este instituto poderia ser bem substituído por 
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um	Ministério	Público	que	funcionasse	eficientemente;	a	Constituição	de	
1934 trouxe, por outro lado, o instituto, mas tão efêmera foi que sequer 
houve regulação de seu dispositivo. 

a constituição do estado novo (1937), por conta de seu autoritarismo, 
não compactuaria com a ampliação da legitimação ad causam de processos 
judiciais	que	pudessem	eventualmente	prejudicar	o	regime,	e,	logo,	não	
abarcou a idéia; a de 1946, na forma prevista em seu art. 141, §38, con-
templou	a	ação	popular	da	forma	abaixo	afirmada:

§ 38 – qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 
a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da união, dos 
estados, dos municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de 
economia mista.

a carta magna de 1967 versava o mesmo, só que mencionava “enti-
dades públicas”, genericamente, o que excluía, de pronto, as sociedades 
de economia mista e as empresas públicas. a ec nº. 01/69 também a 
contemplou (art. 153, §31: “qualquer cidadão será parte legítima para 
propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de enti-
dades públicas”). Finalmente, a constituição de 1988, em seu amplo art. 
5º, lXXiii, garantiu: 

lXXiii – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico	e	cultural,	ficando	o	autor,	salvo	comprovada	má-fé,	 isento	de	
custas	judiciais	e	do	ônus	da	sucumbência;

desde o seu início, em roma, até a sua incorporação no sistema 
constitucional	pátrio,	a	ação	popular	mudou	de	feição,	já	que	está	sendo	
empregada	pelo	sistema	constitucional	brasileiro	com	objetivo	bem	diverso	
daquele para o qual foi criado. Percebe-se, com clareza, que o âmbito de 
aplicação das ações populares em roma em muito se difere do espectro 
de direitos materiais tutelados pela ação popular brasileira, que trata es-
sencialmente da improbidade da administração Pública, do cuidado do 
meio-ambiente, e do patrimônio histórico e cultural. 

e ressalte-se que também a forma como a proteção a estes bens é 
tutelada cambiou com o tempo, pois hodiernamente é inconcebível o 
exercício	jurisdicional	do	poder	de	polícia,	como	era	com	a	participação	
dos pretores romanos – o que é natural, pois com o tempo a criação de 
instâncias da administração Pública nos estados modernos possibilitou a 
defesa institucionalizada destes direitos e interesses.

desde 29 de Junho de 1965, a lei n.º 4717 regula a ação popular no 
País. reza o texto legal, em seu art. 1º, o seguinte: 
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art. 1º qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da união, do distrito 
Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de socieda-
des de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a união 
represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais 
autônomos,	de	instituições	ou	fundações	para	cuja	criação	ou	custeio	o	te-
souro	público	haja	concorrido	ou	concorra	com	mais	de	cinqüenta	por	cento	
do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio 
da união, do distrito Federal, dos estados e dos municípios, e de quais-
quer	pessoas	jurídicas	ou	entidades	subvencionadas	pelos	cofres	públicos.

o que de pronto mostra-se evidente é a legitimação ad causam aberta 
a qualquer cidadão para propor a demanda; em roma, a legitimação para 
agir era mais ampla, concedida a qualquer do povo (quivis ex populo). no 
Brasil, ao invés de tal locução, preferiu-se legitimar o cidadão, que, no 
caso da ação popular brasileira, assume um sentido estrito, sendo apenas 
aquele que pode exercer direitos políticos, como se observa do §3º do art. 
1º	da	referida	Lei:	“A	prova	da	cidadania,	para	ingresso	em	juízo,	será	feita	
com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda”. Portanto, 
a legitimidade ad causam só é concedida para quem estiver quite com suas 
obrigações eleitorais, o que, de certa forma, restringe o espectro de cidadãos 
legitimados para acionar a administração Pública.

não obstante, é inegável que a ampla legitimação ad causam dos 
institutos,	ontem	e	hoje,	demonstram	que	o	que	há	de	mais	intrínseco	à	
ação	popular,	ou	seja,	a	idéia	de	participação	de	qualquer do povo, per-
maneceu.

quanto ao exame da matéria abarcada pela ação popular, observa-se de 
imediato que ela se desvirtuou grandemente de sua utilidade romana desde 
quando foi prevista pela primeira vez no Brasil, em 1824, com a consti-
tuição	Imperial.	Ao	invés	de	servir	como	instrumento	jurisdicional	para	o	
cidadão intervir acerca de atos que poderiam ser caracterizados como poder 
de polícia, essencialmente matéria de interesse da coletividade romana, 
vislumbra-se uma proteção ao patrimônio público,	conceito	jurídico	ca-
racterizado pelo §1º do referido artigo: “consideram-se patrimônio público 
para	os	fins	referidos	neste	artigo,	os	bens	e	direitos	de	valor	econômico,	
artístico, estético, histórico ou turístico”.

a constituição da república garantiu ao cidadão a legitimidade para 
propor	ação	popular,	sendo	isento	de	custas	judiciais	e	do	ônus	da	sucum-
bência, salvo se comprovada sua má-fé (do contrário estas custas inibiriam 
o particular de valer-se deste direito por conta do revés pecuniário); de 
acordo com a disposição constitucional, a ação popular tem o condão de 
“anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado 
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participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural”. 

alerte-se para o fato que, segundo Geisa de assis rodrigues (rodri-
GueS, 2008, p. 280), a ação popular brasileira tem exigências precisas no 
que	tange	à	legitimidade	passiva:	devem	figurar	em	seu	pólo	passivo:

i) as pessoas cujo patrimônio se deseja proteger (união, distrito 
Federal, estado, município, entidades autárquicas – abrangendo 
autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, fundações de direito privado federais, estaduais, 
distritais e municipais, serviços sociais autônomos, quaisquer 
pessoas	jurídicas	subvencionadas	pelos	cofres	públicos);

ii) aqueles que causaram, por ato ou omissão, ou que ameaçam 
causar lesão aos bens tutelados pela ação popular: autoridades 
públicas, funcionários e administradores, avaliadores; e 

iii) beneficiários diretos do ato ou da omissão.
ora, nada mais estranho à ação popular romana que a presença, em 

seu pólo passivo, de entes estatais,	 justamente	 porque	 (e	 é	 importante	
repetir) não havia uma noção consolidada de Administração Pública, 
e	sequer	era	objeto	da	actio a invalidação de atos estatais, mas, antes, o 
exercício	jurisdicional	de	poder	de	polícia	contra e por quivis ex populo, 
quando um cidadão violasse um direito pertencente à coletividade dos 
bens públicos romanos.

assim sendo, resta concluir, nesta rápida análise, que a ação popular 
pátria pouco tem em comum com a ação romana, exceto, talvez, pela sua 
ampliada legitimidade ad causam. quanto à matéria, contudo, percebe-se 
que	pouco	há	em	comum.	Todavia,	parece	ser	possível	identificar,	em	outra	
ação constitucional brasileira, alguns resquícios materiais da actio popula-
ris, ou, ao menos, de sua proteção a interesses da coletividade romana.

4. açÃo CiViL PÚBLiCa
inspirada nas chamadas class actions do direito norte-americano, a 

ação civil pública é, possivelmente, o remédio constitucional mais famoso 
no	País.	Um	dos	motivos	que	 justificam	tal	difusão	é	 justamente	o	seu	
objeto,	já	que	a	ACP	tutela	justamente	os	direitos da coletividade. 

A	ação	popular	em	Roma	era	meio	eficaz	para	tutelar	interesse	coletivo,	
os como os atos lesivos aos bens públicos e à administração da Justiça e 
do	Estado.	Hoje,	essa	proteção	se	dá	de	maneira	mais	específica,	já	que	a	
ação popular tem o espectro de proteção acima percebido e a acP tutela 
quaisquer violências aos interesses difusos e individuais homogêneos.
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 Foi com a lei nº. 6.938/81, a Política nacional do meio ambiente, que 
surgiu a proteção do meio ambiente enquanto bem difusamente considerado. 
dispunha seu art. 14, §1º, o que se segue: “o ministério Público da união 
e dos estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil 
e criminal por danos causados ao meio ambiente”.

Neste	sentido,	hoje	é	ao	Ministério	Público	a	quem	incumbe	defender	e	
proteger o patrimônio público, na forma do que dispõe a constituição. esta 
estabelece	que	seja	função	do	MP	promover	o	inquérito	civil	e	a	ação	civil	
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, iii, da cF, art. 5º, iii e 
art. 6º, vii, b, da lc nº. 75/93)

Se a ação popular visa invalidar atos lesivos ao patrimônio público, a 
ACP	assume	um	viés	muito	mais	eficaz,	já	que	traz	a	possibilidade	da	tutela	
específica	de	direitos	difusos,	coletivos	ou	individuais	homogêneos.

esclarece marcelo abelha rodrigues (rodriGueS, m., 2008, p. 
341), nesse sentido, que a ação civil pública pode ser proposta para a tutela 
de quaisquer desses direitos, tendo este último procedimento precipuamente 
regulado pelo art. 91 e ss. do cdc, e não na lei 7347/85, que regula a acP. 
ressalta ainda o autor que um mesmo fato pode incidir em mais de uma 
norma	abstrata	(o	lançamento	de	efluentes	no	rio,	v.g.,	ao	levar	poluição	ao	
leito ribeirinho, pode causar danos ao meio ambiente – direito difuso – a 
bens de uma coletividade determinada, como à sede de uma associação, ou 
a	um	sujeito	–	propriedade	ribeirinha	–	ou	a	milhares	deles	individualmente	
considerados – poluição da água do rio). 

ressalte-se que o título iii do código de defesa do consumidor foi 
crucial para a defesa desses direitos, pois restabeleceu a proteção total aos 
direitos coletivos – cite-se o art. 81, que é preciso ao rezar: 

art. 81. a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá	ser	exercida	em	juízo	individualmente,	ou	a	título	coletivo.

Parágrafo único. a defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

i – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os	transindividuais,	de	natureza	indivisível,	de	que	sejam	titulares	pessoas	
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

ii – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
código,	os	transindividuais,	de	natureza	indivisível	de	que	seja	titular	grupo,	
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma	relação	jurídica	base;

iii – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum.
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o cdc devolveu o poder que havia sido tolhido da acP pelo veto 
parcial da lei 7347/85, que riscou do texto a expressão “qualquer outro 
direito difuso”, presente nos art. 1º, iv, 4º e 5º.

Sendo	assim,	observa-se	que	a	ACP,	não	obstante	difira	no	que	tange	à	
legitimidade para agir da ação popular romana, tem com ela maior afeição 
no que tange a seu espectro de direitos materiais tutelados – os direitos 
da	 coletividade,	 e	menos	 afinidade	no	que	 tange	 à	 legitimidade	para	 a	
causa – restrita para os membros arrolados no art. 5º da lei da acP ou 
art. 82 do cdc.

uma diferença parece evidente: a tutela no direito pátrio é abstrata, 
protegendo qualquer direito difuso, sem a previsão de hipóteses especí-
ficas	em	que	se	aplicaria	a	ACP	–	em	oposição	ao	caso	romano,	em	que	
a ação popular, por exercer poder de polícia, tinha poucas hipóteses de 
aplicação. 

5. CoNSiDeraçõeS FiNaiS

o cidadão romano se valia da ação popular para propósitos de domínio 
da polícia em que eram tutelados interesses da coletividade romana. ela 
era uma ação pessoal, actio in personam, à qual qualquer do povo tinha 
legitimidade para agir. Propunha-se actio de albo corrupto	junto	ao	pretor	
contra	aquele	que	violasse	seu	edito,	definitivamente	um	interesse	de	ordem	
da comunidade, e não titularizado por um homem só.

Foi possível destacar que a ação popular brasileira, não obstante tenha 
preservado a ampliada legitimação ad causam, materialmente guardou 
pouca ou nenhuma similitude com a actio popularis romana	–	seu	objeto	é	a	
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da união, dos estados, 
municípios, distrito Federal, entidades autárquicas, entre outros.

a ação civil pública, no entanto, e por outro lado, se difere totalmente 
no que tange à legitimação para agir, que é do ministério Público, preci-
puamente, mas se aproxima no que tange aos aspectos materiais tutelados, 
já	que	protege	os	direitos	difusos	e	coletivos,	embora	(obviamente)	não	da	
mesma forma que em roma. 

Sendo assim, é possível realizar uma aproximação teórica entre aquele 
instituto romano e as duas ações constitucionais brasileiras: com a ação po-
pular, por sua similitude no que tange a um aspecto processual; com a ação 
civil pública, por sua similitude no que tange a um aspecto material.

Cumprindo	com	os	objetivos	deste	estudo,	cumpre	concluir	que	a	ação	
popular romana e a ação popular brasileira, separadas por mais de vinte 
séculos, guardaram pouco em comum. mas em roma e no País, cada um à 
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sua	maneira,	os	direitos	da	coletividade	de	cada	época	foram	juridicamente	
contemplados	e	jurisdicionalmente	disputados	por	particulares.	

Não	cabe	aqui,	no	entanto,	afirmar	qual	era	a	tutela	mais	eficiente, ou 
adequada.	Seria	um	erro	crasso,	pois	não	compartilhamos	hoje	dos	mesmos	
pressupostos de que compartilhava o cidadão romano, de sorte que este 
estudo se limita a oferecer uma análise comparativa dos institutos supraci-
tados – o que tem seu mérito, uma vez que é compreendendo o surgimento 
das instituições e as razões de sua evolução que podemos vislumbrar seu 
papel no presente e no futuro. 

Fustel	de	Coulanges	afirmou,	neste	espírito,	que:	
(...) Grécia e roma apresentam-se-nos com caráter absolutamente inimi-
tável. nada da história dos tempos modernos se parece com a sua história. 
nada no futuro poderá assemelhar-se a elas. tentaremos mostrar por que 
regras eram regidas estas sociedades e deste modo mais facilmente veri-
ficaremos	por	quais	razões	essas	mesmas	regras	jamais	voltarão	a	reger	a	
humanidade. (coulanGeS, 1987, p.12).

as instituições do passado são prelúdios para as instituições do presen-
te	–	embora	saibamos	que	aquele	Direito	jamais	voltará	a	viger	entre	nós,	
porque nasceu e viveu sob pressupostos e povos diferentes, com cultura 
e condições distintas. entender tais instituições e suas origens é uma das 
etapas para que compreendamos nossos pressupostos, limites e virtudes. 
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CaPítulo XII
dIa doIs dE fEvEREIRo:  

sINCREtIsmo JuRídICo da tERRa ao maR...

Misael Neto Bispo da França1*

Sumário • 1. introdução – 2. Súmula com efeito vinculante – pretensões – 3. acepções do 
sigilo no sistema de investigação preliminar – 4. ampla defesa e inquérito policial – (in)com-
patibilidades: 4.1. a defesa técnica e o reconhecimento da sua imprescindibilidade, nos termos 
da súmula vinculante nº.14; 4.2. homenagem do Supremo tribunal Federal à autodefesa – 5. 
dos vícios na súmula vinculante nº.14: 5.1. o estreitamento do rol de elementos que podem 
vir ao saber do defensor; 5.2. imprensa X inquérito policial – omissão incompreensível do 
STF	–	6.	Conclusão	–	7.	Referências	Bibliográficas.

REsumo: a súmula vinculante nº. 14 é uma verdadeira contradição nos 
próprios termos. Se por um lado representa a vitória da defesa técnica e, 
consequentemente, dos seus assistidos, em face do estado-investigação, 
por outro permite interpretação no sentido de limitar a amplitude da defesa 
no inquérito policial. assim, pugna-se pela sua revisão,	a	fim	de	se	ver	
sanada odiosa ambigüidade.

PaLaVraS-ChaVe: SÚmula vinculante nº. 14; contradi-
ção; reviSão.

1. iNtroDUçÃo

aos 2 de fevereiro de 2009, o Supremo tribunal Federal editou a sú-
mula	com	efeito	vinculante	de	nº.	14,	cujo	verbete	é	vazado	nos	seguintes	
termos: 

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.

Foi	data	de	festejos	entre	os	Ministros	da	Excelsa	Corte,	haja	vista	
que o feito denota mais uma medida contrária à repetição de processos 
sobre a mesma matéria constitucional, o que obstrui as vias da prestação 

*. acadêmico de direito da uFBa. Perito técnico da Polícia civil em Salvador. ex-
membro do Patronato de Presos e egressos do estado da Bahia.



jurisdicional	e	tripudia	da	celeridade	do	processo,	garantia	fundamental	
inserta no artigo 5º, lXXviii da lei máxima de 1988, com redação atri-
buída pela emenda constitucional nº. 45, de 2004.

a sobredita edição foi também motivo de comemoração para a classe 
dos advogados criminalistas, servindo-lhes de alento em face da conduta 
proibitiva	de	alguns	delegados	de	polícia.	É	que,	num	flagrante	desrespeito	
a dispositivos constitucionais (artigos 5º, Xiii e lXXiv, 133 e 134) e do 
estatuto da ordem dos advogados do Brasil – oaB (artigo 6º e seguintes), 
muito	se	vetou	o	acesso	do	defensor	às	diligências	efetivadas	no	bojo	do	
inquérito policial, ao argumento de que referido procedimento era blindado 
pelo sigilo. assim, pode-se reconhecer que o verbete de nº.14 veio permitir 
ao	defensor	o	livre	exercício	de	sua	profissão,	tal	qual	previsto	na	Carta	
magna e regulamentado pelo aludido estatuto.

diga-se, ainda, que a súmula vinculante em comento pode ser tida 
como uma homenagem ao estado democrático de direito, tendo em vista 
que valoriza o labor da defesa na fase de investigação criminal preliminar. 
Autores	que	propugnam	por	um	inquérito	policial	jungido	aos	princípios	do	
contraditório e da ampla defesa, certamente, aplaudirão o texto do Supremo.

Por outro lado, o enunciado é passível de críticas. há quem detecte que, 
da forma como redigido, restringe o direito de defesa, em vez de ampliá-lo. 
diz-se isto em análise das expressões “interesse do representado” e “ao 
exercício do direito de defesa”, que impediriam o conhecimento dos autos 
do inquérito, por parte do defensor, quando houvesse mais de um suspeito 
sob investigação.

Outro	aspecto	negativo	apontado	é	o	atinente	ao	objeto	da	ciência	do	
causídico.	Afirma-se,	neste	sentido,	que	a	publicidade	apenas	quanto	aos	
elementos	 de	 prova	 já	 documentados	 nos	 autos	 pressupõe	que	 aqueles	
possam ser colhidos longe das vistas da defesa.

Por	fim,	outra	objeção	a	ser	feita	à	obra	do	STF	é	que	se	perdeu,	com	
a sua edição, uma grande oportunidade de barrar os abusos da imprensa 
no transcurso da investigação criminal. a cumplicidade entre a polícia e 
os	veículos	de	comunicação	tem	ensejado,	indevidamente,	o	vazamento	de	
informações sobre uma fase em que ainda não se tem a certeza da prática 
e da autoria delitiva.

2. SÚMULa CoM eFeito ViNCULaNte – PreteNSõeS
a constituição Federal, em seu artigo art. 103-a, incluído pela cha-

mada “Primeira reforma do Judiciário”, através da ec nº. 45/2004, previu 
a possibilidade de o StF editar, revisar ou cancelar súmula com efeito 
vinculante, nos seguintes termos:
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art. 103-a: o Supremo tribunal Federal poderá, de ofício ou por provo-
cação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação	na	imprensa	oficial,	terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (grifos apostos).

Cuidando-se	de	norma	de	eficácia	limitada,	o	constituinte	submeteu	
sua	aplicabilidade	e	eficácia	à	superveniência	da	lei.	Assim,	em	20	de	de-
zembro de 2006, regulamentando o novel dispositivo da lei magna, foi 
publicada	a	Lei	nº.	11.417,	cujo	artigo	2º	traz,	em	seu	parágrafo	único,	a	
determinação de que: 

O	enunciado	da	súmula	terá	por	objeto	a	validade,	a	interpretação	e	a	eficácia	
de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários 
ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
idêntica questão. (grifos ausentes no original).

Destarte,	estabelecendo-se	uma	linha	de	cotejo	entre	os	dois	excer-
tos	acima,	verifica-se	que	a	edição	de	uma	súmula	vinculante	pressupõe	
controvérsia	acerca	dos	elementos	configuradores	de	determinada	norma,	
capaz	de	causar	grave	insegurança	jurídica,	além	da	constrição	à	presta-
ção	jurisdicional,	conseqüência	da	repetição	de	processos.	Nota-se,	daí,	
que a edição da súmula tende a aniquilar com ambos os percalços. resta 
subentendido, a partir da leitura dos textos legais, que, uma vez publicado, 
o produto do StF, dada a sua suposta perfeição – por consistir na última 
palavra sobre a questão debatida – suplantará toda e qualquer discussão 
acerca da matéria que encerra, vinculando todo o Poder Judiciário e a 
administração Pública, em todas as esferas.

não é, contudo, o que se observa mediante a análise do enunciado nº. 
14. um texto que suscite divergências, que dê margem a interpretações 
díspares,	está	longe	de	atingir	a	perfeição	e	de	conferir	a	segurança	jurídica	
que promete, ainda que implicitamente.

3. aCePçõeS Do SiGiLo No SiSteMa De iNVeStiGaçÃo 
PreLiMiNar

o sigilo sempre fora uma faceta da inquisitoriedade que reveste o 
inquérito policial, muito se valendo dele para fazer emergir a “verdade 
absoluta”,	termo	cuja	ontologia	é	veementemente	contestada	por	aqueles	
que	se	filiam	ao	sistema	acusatório.	O	Tribunal	do	Santo	Ofício	bem	o	
demonstra,	haja	vista	que	era	permitida	a	denúncia	anônima,	mantendo-se	
o nome do acusador em segredo; também os nomes das testemunhas eram 
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afastados de toda e qualquer publicidade, para que o réu não os desco-
brisse, restringindo-se ao máximo as informações acerca das diligências 
empreendidas	no	bojo	do	inquérito	policial.	O	art.	20	do	Código	de	Pro-
cesso Penal protege a sigilação, ao dispor que “a autoridade assegurará no 
inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 
da	sociedade”.	Também	a	Lei	nº.	9.296,	de	24	de	julho	de	1996	–	“lei	das	
interceptações telefônicas” – prevê o sigilo das investigações nos seus 
artigos 1º e 8º, como segue:

art. 1º. a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer nature-
za, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, 
observará	o	disposto	nesta	Lei	e	dependerá	de	ordem	do	juiz	competente	
da ação principal, sob segredo de justiça.

(...)

art. 8°. a interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, 
ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou 
do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações 
e transcrições respectivas. (grifos apostos).

inobstante ser uma marca do inquérito policial, expressa em lei, o 
resguardo de informações quanto ao procedimento deve ser lido em co-
tejo	com	o	ordenamento	jurídico	atual.	A	propósito,	cuidado	maior	teve	o	
legislador ordinário de 1969, ao estabelecer a regra do sigilo no artigo 16 
do decreto-lei nº. 1.002, de 21 de outubro daquele ano (código de Pro-
cesso Penal militar), assim redigido: “art.16. o inquérito é sigiloso, mas 
seu encarregado pode permitir que dêle tome conhecimento o advogado 
do indiciado”. 

Fato é que o legislador de 1941 pôs as investigações presididas pelo 
delegado de polícia sob sigilo para assegurar o êxito das diligências, com 
a elucidação do fato, e para agasalhar o interesse da sociedade a ela con-
cernente. a constatação, aliás, é recorrente na doutrina, como demonstram 
os seguintes excertos de Guilherme nucci...:

o inquérito policial, por ser peça de natureza administrativa, inquisitiva e 
preliminar à ação penal, deve ser sigiloso, não submetido, pois, à publici-
dade que rege o processo, não cabe a incursão na delegacia, de qualquer 
do	povo,	desejando	acesso	aos	autos	do	inquérito	policial,	a	pretexto	de	
fiscalizar	e	acompanhar	o	trabalho	do	Estado-investigação,	como	se	poderia	
fazer	quanto	ao	processo-crime	em	juízo.	

As	investigações	já	são	acompanhadas	e	fiscalizadas	por	órgãos	estatais,	
dispensando-se, pois, a publicidade. nem o indiciado, pessoalmente, aos 
autos tem acesso. É certo que, inexistindo inconveniente à “elucidação 
do fato” ou ao “interesse da sociedade”, pode a autoridade policial, que o 
preside, permitir o acesso de qualquer interessado na consulta aos autos do 
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inquérito. Tal situação é relativamente comum em se tratando de repórter 
desejoso de conhecer o andamento da investigação ou mesmo do ofendido 
ou seu procurador. assim, também não é incomum que o delegado, preten-
dendo	deixar	claro	que	aquela	específica	investigação	é	confidencial,	decrete	
o estado de sigilo. quando o faz, afasta dos autos o acesso de qualquer 
pessoa. (nucci, 2008 – grifos apostos).

...e cunha e Pinto:
diz-se, ainda, que o inquérito policial é sigiloso, nos termos do art. 

2,	do	CPP.	Desse	modo,	ao	contrário	do	processo	judicial	onde	vigora	o	
princípio da publicidade, no inquérito prevalece o sigilo, necessário para 
que as investigações sejam conduzidas de forma eficaz, visando à perfeita 
elucidação do fato criminoso em benefício da sociedade. tal sigilo, porém, 
não se estende aos membros do Poder Judiciário e do ministério Público 
a quem se confere, em relação a esse último, a faculdade de acompanhar 
o procedimento investigatório (art. 15, iii, da lei orgânica nacional do 
ministério Público). (cunha e Pinto, 2008 – grifos apostos).

aurY loPeS Jr (loPeS Jr, 2006, pp. 123-136), em síntese da sua 
tese de doutorado, sob o título Sistemas de instrucción preliminar em los 
derechos español y brasileños, apresentada na universidad complutense 
de madrid, realiza um estudo minucioso sobre a publicidade na investi-
gação preliminar. É este de extrema relevância para o trabalho que ora 
se desenvolve, por encerrar uma concepção moderna acerca do sigilo no 
inquérito policial e sua relação com as garantias do investigado. de logo, 
é feita uma advertência quanto à publicidade dos atos persecutórios no 
código de Processo Penal brasileiro. ele alega que se o conhecimento dos 
atos pode ser limitado (art. 792, § 1º, do cPP), em nome do utilitarismo 
judicial,	a fortiori pode ser limitado também para preservar o direito à 
intimidade,	vida	privada,	honra	e	imagem	do	sujeito	passivo	na	primeira	
fase da perseguição do crime. 

Na	 sequência,	 o	Doutor	 classifica	 a	 publicidade,	 nas	 investigações	
em questão, em plena e parcial, sendo plena a que é conferida a pessoas 
estranhas	 ao	 procedimento,	 além	dos	 nele	 envolvidos	 como	 “sujeitos	
processuais” (valendo-se aqui da acepção lata do termo). Parcial seria a 
publicidade	restrita	a	estes	sujeitos,	vetada	aos	demais.	

É dito, ainda, que a divulgação ou não dos atos investigatórios pode 
ser	classificada	a	partir	do	segredo,	dividindo-o	em	interno	e	externo.	A	
correlação	entre	este	critério	de	classificação	e	o	anterior,	segundo	AURY,	
é	que	a	publicidade	parcial	significa	ausência	de	segredo	interno	e	presen-
ça do externo, enquanto que a publicidade plena refere-se à ausência de 
segredo externo e, por óbvio, de segredo interno.
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consubstanciado em leone e mariconde, o doutor sulista 
ensina	que	o	segredo	externo	significa	acessibilidade	restrita	aos	sujeitos	
processuais	(ofendido	e	vítima)	e	aos	seus	advogados,	bem	como	ao	juiz	e	
órgão do ministério Público. afasta-se, com sua adoção, a interferência de 
pessoas estranhas no procedimento investigatório preliminar. ressalve-se 
que se chama a atenção para o fato de que o segredo em tela refere-se tão 
somente às atuações do órgão investigador, mas não ao delito em si mesmo, 
haja	vista	que	o	fato	criminoso	é	público.	

Registra-se	que	segredo	externo	é	medida	de	utilitarismo	judicial	e	
garantismo.	No	primeiro	caso	porque	procura	manter	a	eficácia	dos	atos	
investigatórios e, consequentemente, garantir a utilidade da persecução. 
Busca-se, pois, atender ao interesse do estado-repressor, o que não seria 
viável se permitida a ampla divulgação. É esta a essência do supracitado 
art. 20 do código de 1941, que determina a observância ao sigilo (externo) 
com	o	objetivo	de	proteger	a	elucidação	do	fato	e	o	interesse	da	sociedade	
no êxito das investigações. no outro caso, no plano constitucional, o sigilo 
é tido como medida garantista, porquanto serve para manter a integridade 
do	status	de	inocência	do	sujeito	passivo	no	desenrolar	do	procedimento	
penal preparatório ao processo. o foco é, então, desviado do estado para o 
indivíduo.	O	seguinte	excerto	clarifica	o	sentido	do	segredo	externo	como	
um manto de garantias sobre o investigado:

a título de ilustração, encontramos no direito espanhol uma fundada pre-
ocupação	com	o	direito	do	sujeito	passivo	de	ser	“respeitado”,	e	que	se	
manifesta em algumas situações concretas, mais críticas. neste sentido, 
determina o art. 520 da lecrim que a detenção e a busca e apreensão 
domiciliar	deverão	ser	praticadas	da	forma	que	menos	prejudique	o	de-
tido, sua intimidade, reputação e patrimônio. Segue o art. 552, advertido 
da	necessidade	de	que	a	busca	domiciliar	seja	cercada	de	todo gênero de 
preocupação para não comprometer sua reputação, respeitando seus 
segredos se não interessarem à instrução. ambos dispositivos pretendem 
evitar todo gênero de publicidade em atos concretos da instrução prelimi-
nar e obrigam não só a manter uma atitude passiva – de não provocar a 
publicidade – e tampouco resignar-se se chega a ser beligerante, adotando 
as cautelas precisas para evitar a publicidade que afetaria a reputação do 
imputado. (loPeS Jr., 2006, p. 127).

Dando	continuidade	ao	tema,	AURY	considera	que	o	prejuízo	maior	
para a investigação preliminar é a publicidade mediata, isto é, aquela ati-
nente	às	manchetes	veiculadas	pelos	meios	de	comunicação	de	massa,	cuja	
veracidade é, muitas vezes, alterada em abono de interesses econômicos e 
políticos. neste passo, atribui aos agentes do Poder Público grande parte 
de responsabilidade pela publicidade abusiva e sensacionalista dos atos 
da	investigação	criminal,	chegando	a	afirmar	que	há	juízes,	promotores	

232 misael neto Bispo da França



e policiais que, por pura vaidade, prestam declarações à imprensa, sem 
atentar	para	o	estímulo	ao	aviltamento	do	sujeito	passivo	que	sua	conduta	
produz.

Centraliza-se	o	problema	no	conflito	entre	o	“direito”	–	a	palavra	é	
aspeada para expressar sua fragilidade – de informar e ser informado e 
o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 
questiona-se a existência de um real direito de informação quando estão 
em	jogo	direitos	fundamentais	do	investigado	em	procedimento	criminal	
preliminar.	É	dizer,	no	conflito	acima	mencionado,	o	que	deve	prevalecer	
são os direitos do investigado, acobertados pela presunção de inocência. 
Aduz-se	que	a	liberdade	de	informação	não	pode	significar	a	possibilidade	
de	o	cidadão	e	o	jornalista	realizar	juízos	paralelos	sobre	as	investigações,	
sendo concluído tal raciocínio com uma passagem de carnelutti, para quem 
“Um derecho Del ciudadano de meter personalmente la nariz em cada 
uno de los procesos, a ser informado del desarrollo de el, a manifestar su 
opinión acerca de el, no existe” (loPeS Jr., 2006, p. 129). 

Ademais,	 é	 identificada	 uma	 pequena	 quantidade	 de	 argumentos	
contrários ao segredo externo. um deles é no sentido de que a ausência 
da ampla publicidade, da publicidade para todos, dá a impressão de que 
existe	algo	oculto	nas	investigações,	o	que	prejudica	a	eficiência	da	justiça	
em demonstrar ao povo a sua rigorosa legalidade. outro argumento é o 
de que o segredo externo obstaculiza a prevenção geral da pena, tendo a 
justiça	pública	uma	função	pedagógica	quanto	ao	estímulo	negativo	ao	
cometimento	de	crimes.	Por	fim,	diz-se	que	a	vedação	da	publicidade	ex-
terna é uma afronta à liberdade de expressão e seus corolários, retirando 
dos órgãos públicos o auxílio da sociedade na busca pelo aclaramento do 
fato delituoso.

Finda a análise do segredo externo na fase de investigação preliminar, 
aurY debruça-se sobre o segredo interno, concretizando-o na proibição 
para	alguns	sujeitos	processuais	de	tomarem	ciência	de	atos	do	procedi-
mento investigatório. Segundo ele, com base em considerações da doutrina 
estrangeira,	 as	 quais	 reputa	 radicais	 e	 extremistas,	 a	 justificação	dessa	
espécie	de	segredo	reside	na	maior	eficácia	dos	atos	persecutórios	e	na	
repressão aos delitos, tendo em vista que a defesa, ao tomar conhecimento 
dos	atos	em	questão,	poderá	corromper	ou	impedir	a	fluidez	da	investi-
gação. assim, serviria o segredo interno para equilibrar as forças entre o 
estado e o delinqüente. neste nexo, seria o segredo interno uma garantia 
institucional do direito à segurança e à liberdade.

na sequência, o doutor sulista trata dos inconvenientes do segredo 
interno no plano constitucional, salientando, de logo, que sua adoção é 
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mecanismo	de	desigualdade	entre	os	sujeitos	da	investigação	criminal,	o	
que se estenderá à fase processual. outrossim, anota que essa desigualdade 
é	acentuada	pela	desconfiança	no	labor	do	defensor	junto	ao	investigado,	o	
que	acaba	por	justificar	a	utilização	do	segredo	interno	total	(publicidade	
vetada inclusive ao defensor). 

LOPES	 JR.	 refuta	 dois	 argumentos	 que	 serviriam	para	 justificar	 a	
adoção do segredo interno na fase preliminar da investigação criminal: 
a maior efetividade do procedimento e a segurança da imparcialidade/ 
objetividade	do	órgão	investigador.	Segundo	ele,	restringir	a	publicidade	
dos	atos	investigatórios	aos	órgãos	oficiais	da	perseguição	penal,	vetando	a	
transmissão	de	informações	ao	sujeito	passivo	e	seu	defensor	é	medida	que	
vai	de	encontro	a	uma	investigação	criminal	que	se	quer	efetiva.	Pontifica,	
nessa linha de raciocínio, que o bom andamento das diligências depende 
da	atuação	daqueles	sujeitos	junto	ao	órgão	investigador,	tomando	ciência	
dos	atos	já	realizados,	apontando	vícios	de	testemunho,	etc.	Quanto	a	ser	
o	segredo	interno	necessário	para	garantir	a	imparcialidade	/	objetividade	
do órgão investigador, e aqui ele se reporta ao ministério Público, o advo-
gado	sulista	considera	um	verdadeiro	meio	de	se	camuflar	a	“desigualdade	
processual” (mais uma vez, valendo-se do termo em sua acepção lata para 
englobar o procedimento investigatório preliminar). ademais, parafrase-
ando carrara (loPeS Jr., 2006, p. 135), não enxerga imparcialidade 
por parte do instrutor, não podendo uma mesma inteligência conduzir o 
processo no sentido da acusação e da defesa. imparcialidade, aqui, por 
conseguinte, seria um mito, uma ilusão. 

ainda tecendo críticas ao segredo interno, loPeS Jr. segue, lastre-
ado nas lições de carnelutti que, mutatis mutandi, são transpostas para a 
investigação criminal. neste nexo, argumenta que há uma imprescindível 
relação	cíclica	entre	juiz	e	partes	na	busca	da	verdade,	que	só	pode	bro-
tar do contraditório. assim, também na fase investigatória preliminar, o 
estado-persecutor depende da melhor informação para a elucidação do fato 
delituoso, e não há fonte mais idônea que a manifestação dos principais 
interessados, dentre os quais despontam o investigado e o seu defensor. 

Finda a análise do segredo como instrumento a serviço da persecutio 
criminis inicial, o doutor em direito Processual propõe, em breves linhas, 
um	critério	misto,	eqüidistante	entre	a	publicidade	restrita	aos	sujeitos	da	
investigação	 (segredo	 externo)	 e	 aquela	 adstrita	 aos	 órgãos	 oficiais	 do	
procedimento – Polícia, ministério Público e Juiz (segredo interno):

no plano teórico, propugna-se com muita razão por um critério misto, 
em	que,	quando	necessário,	sejam	secretas	(planos	externo	e	interno)	as	
primeiras	atuações	nos	delitos	graves,	de	modo	que	a	regra	geral	seja	a	
publicidade e, a exceção, o segredo.
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É uma forma de encontrar um ponto intermediário. Principalmente nos 
delitos graves, é inegável que podem surgir situações em que o segredo 
interno é imprescindível no início das investigações, quando o estado possui 
poucos elementos e informações e qualquer obstáculo pode comprometer 
totalmente a investigação preliminar. (loPeS Jr., 2006, p. 136).

cumpre destacar que, segundo ele, mesmo no sistema misto, uma 
vez	decretado	o	segredo	interno,	este	deve	ser	revogado	com	suficiente	
antecedência ao encerramento da investigação preliminar, para permitir ao 
imputado uma defesa mais efetiva e inclusive demonstrar – no momento 
do recebimento da acusação – a ausência do fumus commissi delicti.

4. aMPLa DeFeSa e iNQUÉrito PoLiCiaL – (iN) CoMPati-
BiLiDaDeS

a ampla defesa é garantia fundamental prevista no artigo 5º, lv, da 
constituição da república nos seguintes termos: “aos litigantes, em pro-
cesso	judicial	ou	administrativo,	e	aos	acusado	em	geral	são	assegurados	o	
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”. 
Os	adeptos	do	Direito	Processual	Penal,	cujo	vezo	doutrinário	é	no	sentido	
de bifurcá-la em defesa técnica e autodefesa1, reconhecem-lhe natureza 
principiológica.

Há	quem	afirme,	como	PACELLI	(OLIVEIRA,	2007,	p.	31),	que	“a	
ampla defesa realiza-se por meio da defesa técnica, da autodefesa, da de-
fesa efetiva	e,	finalmente,	por	qualquer meio de prova hábil a demonstrar 
a inocência do acusado.”

o enunciado nº. 523 da Súmula do StF, tratando da espécie defesa 
técnica, reza que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade 
absoluta,	mas	a	sua	deficiência	só	o	anulará	se	houver	prova	de	prejuízo	
para o réu.” É este o sentido em que se tem permitido a manifestação da 
ampla	defesa	no	Processo	Penal:	via	de	regra,	restrita	à	fase	jurisdicional	da	
persecução	penal,	malgrado	alguma	doutrina	já	se	esforce	para	reconhecê-
la,	juntamente	com	o	contraditório,	logo	na	fase	de	investigação	criminal	
preliminar (Saad, 2004, p. 160).

4.1 a defesa técnica e o reconhecimento da sua imprescindibilidade, 
nos termos da súmula vinculante nº.14

Ressalve-se	que	a	Constituição	é	clara	ao	fixar	a	essencialidade	da	
advocacia	para	a	efetivação	da	justiça:

1. a exemplo, alencar, rosmar de; tÁvora, nestor. curso de direito processual 
penal. Salvador: editora Jus Podivm, 2008, p. 51. 
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art. 5º(...)

XIII	–	é	livre	o	exercício	de	qualquer	trabalho,	ofício	ou	profissão,	e	aten-
didas	as	qualificações	profissionais	que	a	lei	estabelecer;

(...)

LXXIV	–	o	Estado	prestará	assistência	jurídica	integral	e	gratuita	aos	que	
comprovarem	insuficiência	de	recursos;

(...)

Art.	133.	O	advogado	é	indispensável	à	administração	da	justiça,	sendo	
inviolável	por	 seus	atos	 e	manifestações	no	exercício	da	profissão,	nos	
limites da lei.

Art.	134.	A	Defensoria	Pública	é	instituição	essencial	à	função	jurisdicional	
do	Estado,	incumbindo-lhe	a	orientação	jurídica	e	a	defesa,	em	todos	os	
graus, dos necessitados na forma do artigo 5º, lXXiv.

o constatado também se extrai da interpretação do citado artigo 7º, Xiv 
do estatuto da oaB, ao declarar como direito do advogado “examinar em 
qualquer	repartição	policial,	mesmo	sem	procuração,	autos	de	flagrante	e	
de	inquérito,	findos	ou	em	andamento,	ainda	que	conclusos	à	autoridade,	
podendo copiar peças e tomar apontamentos”. 

a combinação desses dispositivos leva ao entendimento de que todo 
óbice ao trabalho do defensor, mormente no que toca à ciência dos atos do 
inquérito policial, deve ser rechaçado.

neste sentido, merece ser aplaudida a edição da súmula nº.14, por 
fortificar	as	manifestações	da	defesa	técnica	no	decorrer	do	procedimento	
administrativo criminal, garantindo-o como verdadeiro direito do defensor, 
servindo de escudo à costumeira e anacrônica decretação arbitrária do 
sigilo das investigações.

4.2 homenagem do Supremo tribunal Federal à autodefesa 

Não	é	só	ao	defensor	que	importa	um	inquérito	policial	 jungido	às	
garantias individuais asseguradas pelo constituinte de 1988. o investigado 
é, sem dúvida, o principal interessado na processualização do procedimento 
inquisitivo,	haja	vista	que	a	ele	se	imputa	um	fato	que	ainda	é	passível	
de	apuração,	ou	seja,	sobre	o	qual	pende	mero	juízo	de	probabilidade	de	
existência. destarte, a presunção da sua inocência merece ser observada 
no desenrolar das investigações, que podem ou não desembocar num 
processo penal.

a ampla defesa, viu-se, abarca a autodefesa, consistente no direito de 
o	suspeito	refutar	as	alegações	contrárias	a	ele,	seja	por	parte	do	parquet, 
seja	da	vítima,	ou	de	uma	testemunha.	Com	espeque	na	doutrina	processual	
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de vanguarda, que conta com expoentes como marta Saad (2004), 
aurY loPeS Jr. (2006) e lauria e tucci (2002), admite-se que ele 
participe da reprodução simulada dos fatos, preserve sua imagem quando 
da	investida	dos	profissionais	do	afamado	“jornalismo	de	denúncia”,	etc.	
também como corolário do princípio em questão, a autoridade policial 
está obrigada a tomar o depoimento do indiciado, que, querendo, poderá 
manter-se calado, por não se exigir dele que forneça prova contra si próprio 
(do aforismo “nemo se detegere tenetur”).

assim, ao assegurar o direito do defensor à ciência sobre os atos do 
inquérito policial, a súmula vinculante nº.14 termina por proteger o pró-
prio	investigando,	que	almeja	uma	defesa	técnica	diligente	e	sem	óbices.	
Verifica-se	aí	mais	um	motivo	para	se	lançar	elogios	ao	verbete	do	STF.

5. DoS VíCioS Na SÚMULa ViNCULaNte Nº.14

em que pese as benesses conferidas pelo entendimento sumulado 
sobre	o	qual	versa	o	presente	estudo,	é	de	se	notar	que	nem	tudo	são	flores	
no mar do Supremo. isto porque a redação do enunciado em tela permite 
interpretações que não se coadunam com a defesa plena e efetiva na fase 
de investigação criminal preliminar, não estando, por conseguinte, isento 
de críticas.

5.1 o estreitamento do rol de elementos que podem vir ao saber do 
defensor

a primeira delas diz respeito à restrição do conhecimento do defensor 
aos elementos de prova que se relacionem diretamente com os interesses 
do representado, e nos limites do direito de defesa dele.

Ocorre	que,	nos	casos	de	co-delinqüência,	ou	seja,	quando	o	inquérito	
policial investiga mais de um suspeito pelo cometimento do mesmo crime, 
é freqüente a imputação de um deles por parte do comparsa, mormente 
quando se tem em mente que a legislação penal estimula referida prática 
com a “delação premiada”2. este, valendo-se do seu direito à autodefesa, 

2.	 É	 o	 que	 deflui	 da	Lei	 nº.	 9.807/99:	Art.	 13	 –	 Poderá	 o	 juiz,	 de	 ofício	 ou	 a	 reque-
rimento	das	partes,	 conceder	o	perdão	 judicial	 e	 a	 conseqüente	 extinção	da	punibi-
lidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente 
com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha re-
sultado:	 I	 –	 a	 identificação	dos	 demais	 co-autores	 ou	 partícipes	 da	 ação	 criminosa;	 
ii – a localização da vítima com a sua integridade física preservada; iii – a recuperação 
total	ou	parcial	do	produto	do	crime.	Parágrafo	único.	A	concessão	do	perdão	judicial	
levará	em	conta	a	personalidade	do	beneficiário	e	a	natureza,	circunstâncias,	gravidade	
e repercussão social do fato criminoso. art. 14 – o indiciado ou acusado que colaborar 
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constitucionalmente reconhecido, e para se defender dos fatos que pesam 
sobre ele, acusa o outro, ou os outros, de ter praticado o delito.

nesta hipótese, há autores que defendem uma participação alargada do 
defensor do investigando delatado durante as diligências policiais, sob pena 
de a este falecer o direito de defesa. Propugna-se, inclusive, pela presença 
do causídico no interrogatório de todos os envolvidos perante a autoridade 
policial,	que,	se	negar	o	pleito,	poderá	figurar	como	coatora	num	eventual	
mandado de segurança. em artigo intitulado “interrogado delator – a cons-
titucionalização da sua atividade no processo penal por meio do princípio 
da comunhão da prova” (França, 2008, p. 319-333), protestamos pela 
impetração do mandamus,	caso	o	impedimento	desse-se	na	fase	jurisdi-
cional da persecutio criminis, o que, com muito mais razão, é cabível na 
investigação preliminar, em face da precariedade do grau de culpabilidade 
nesta fase, dito em outras palavras, mediante a presunção de inocência, que 
incide com maior vigor durante as investigações policiais. 

o professor clÉcio JoSÉ morandi de aSSiS lemoS (2009), 
sobre	essa	restrição	na	súmula	nº.14,	já	teve	oportunidade	de	se	posicionar	
em sentido completamente sintonizado com a ressalva aqui feita:

não é nova a alegação de que o advogado só pode ter acesso aos documentos 
que	interessam	ao	seu	cliente,	havendo	inúmeros	julgados	que	vedam	o	
acesso aos dados de outros investigados do inquérito.	[02] contudo, quem 
deve	 fazer	 esta	 seleção?	Enfim,	 como	posso	 saber	 se	meu	 cliente	 tem	
interesse nos dados omitidos?

não raro são imprescindíveis para a incriminação certos documentos que 
aparentemente tem ligação indireta com o investigado, por exemplo, basta 
ver que a interceptação telefônica de um dos envolvidos no inquérito pode 
render indícios fortes de práticas criminosas de outra pessoa.

Como	resta	claro,	deixar	a	critério	da	autoridade	policial	definir	qual	parcela	
do	inquérito	diz	respeito	a	cada	investigado	significa	também	inviabilizar	
uma	defesa	justa	e	eficaz.

voluntariamente	 com	 a	 investigação	 policial	 e	 o	 processo	 criminal	 na	 identificação	
dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na 
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena 
reduzida de um a dois terços.

 Também	assim	o	Código	Penal	vigente:	Art.	159	–	Seqüestrar	pessoa	com	o	fim	de	
obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: 
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 4º Se o crime é cometido em concur-
so, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, 
terá sua pena reduzida de um a dois terços.
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não é de esquecer, nesse processo de redemocratização, que o estatuto da 
Advocacia	(Lei	n°	8.906/94)	já	assegura	aos	advogados	o	acesso	aos	autos	
de	flagrante	e	de	inquérito,	findos	ou	em	andamento,	podendo,	inclusive,	
copiar peças que interessar ao seu cliente (art. 7º, inciso Xiv). a consti-
tuição Federal também diz em seu art. 5°, inciso lv, que os litigantes em 
processo administrativo e acusados em geral tem direito ao contraditório 
e ampla defesa.

em outras palavras, as inovações visam ampliar o contraditório e a ampla 
defesa	na	 fase	pré-processual,	princípios	que	finalmente	nossos	 juristas	
têm reconhecido como peça chave para um sistema criminal que pretende 
apagar o histórico inquisitorial de longa data.

nesse passo, é de se reconhecer de uma vez por todas que só há verdadeira 
justiça	penal	se	a	defesa	tiver	acesso	aos	dados	que	indicam	uma	possível	
incriminação. como é possível se defender sem saber a acusação e o que 
a embasa?

Outra	objeção	que	se	faz	à	regra	sumular	do	STF,	que	acaba	por	res-
tringir a ampla defesa, é a concernente à publicidade apenas dos elementos 
de	prova	já	documentados	no	corpo	do	inquérito	policial.	É	que,	antes	de	
serem reduzidas às entranhas dos autos, as diligências investigativas podem 
violar direitos e garantias do indiciado (e, não raro, é o que tem ocorrido 
no âmbito das delegacias de polícia).

como se disse linhas atrás, o inquérito policial, sendo verdadeiro pro-
cedimento, engloba uma série de atos que poderão apontar ou não, para a 
deflagração	da	ação	penal.	Realizam-se	buscas	e	apreensões,	interroga-se	
o	sujeito	passivo	da	persecução,	simula-se	a	reprodução	do	fato,	etc.	Como	
garantir a plenitude de defesa, sobretudo da defesa técnica, se inviabilizado 
o conhecimento dos mencionados atos por parte do defensor, durante a sua 
consecução, é dizer, antes mesmo de serem documentados? 

O	mesmo	ASSIS	LEMOS	(2009),	sobre	o	termo	“já	documentados	em	
procedimento investigatório”, teceu as seguintes considerações:

a expressão é problemática, pois ainda pode encontrar a barreira da clássica 
sustentação de que as diligências em curso não precisam estar disponíveis 
nos autos, tal como fez o art. 8° da lei de interceptações telefônicas (lei 
n° 9.296/96).	[01]

Enfim,	há	espaço	para	que	a	autoridade	policial	selecione	o	que	pode	estar	
disponível, lacuna incompatível com a abertura que se pretende. obvia-
mente, é de se entender “acesso amplo” no sentido literal, pois a restrição 
a critério do órgão investigador provavelmente recairá sobre os dados 
importantes para a defesa.

Dia	dois	de	fevereiro:	sincretismo	jurídico	da	terra	ao	mar...	 239



uma forma de se salvar o texto sumulado, nesta parte, é a adoção 
de uma fase de saneamento após a conclusão do inquérito policial, que 
serviria	de	filtro	para	se	passar	à	fase	jurisdicional,	como	ocorre	na	Itália,	
com a adoção da udienza preliminare (loPeS Jr., 2006, p. 268), uma 
fase intermediária entre o inquérito e o processo. Seria o momento em 
que o defensor reveria todas as diligências efetuadas no procedimento 
preliminar e contestaria as que entendesse irregulares ou ilegais, isto é, 
haveria a total incidência do contraditório e da ampla defesa, antes de se 
adentrar o processo penal.

5.2 imprensa x inquérito policial – omissão incompreensível do StF

A	realidade	do	jornalismo	brasileiro	impresso	e	televisado	demonstra	
que, por vezes, ponderações não são cumpridas como regras, dando azo 
à submissão de outros direitos e garantias fundamentais por meio da sua 
atividade	desenfreada,	em	nome	da	tão	almejada	e	conquistada	liberdade	de	
expressão.	E	os	reflexos	de	tal	descontrole	tornam-se	mais	intensos	quando	
invadem a seara penal. a notícia da suposta prática de um crime sempre 
seduziu os receptores, por ser o delito a violação mais grave à estrutura 
harmônica da sociedade.

a polícia, que outrora perseguia e sufocava a liberdade de expressão, 
infiltrando-se	nas	redações	de	jornais,	fiscalizando	a	exibição	de	espetáculos	
músico-teatrais,	em	prol	da	vontade	do	Estado	repressor,	hoje	se	alia	aos	
órgãos de imprensa para divulgar o êxito das suas diligências, consistente 
na elucidação do crime. Sob um enfoque diametralmente oposto, termina, 
com isto, expressando a vontade do Poder executivo, desta feita fazendo 
propaganda das medidas atinentes à segurança pública. 

estabelece-se um sistema de trocas: ao imiscuir-se no deslinde das 
investigações, a imprensa dá visibilidade à ação do Governo no com-
bate	ao	crime,	seja	com	o	fim	de	enaltecer-lhe	o	desempenho,	seja	para	
criticá-lo, pendendo para o lado dos seus opositores. em compensação, os 
telejornais,	revistas,	sites	e	congêneres	ganham	material	para	a	elaboração	
de	notícias	que	nem	sempre	guardam	fidelidade	com	o	fato	ocorrido,	o	
que apresenta pouca relevância quando se tem em mira, em última aná-
lise, a venda da informação. outro aspecto dessa relação de câmbio é 
que, para conseguir, em primeira mão, o mencionado material e liderar 
os índices de audiência, os meios de comunicação de massa oferecem-
se como vitrine para a exposição de certos policiais, menos modestos 
no	assunto	vaidade.	É	o	que	se	tem	verificado,	com	bastante	incidência,	
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desde a consagração das liberdades fundamentais com a promulgação 
da carta magna de 1988.

a cumplicidade entre imprensa e polícia, por vezes, chega a extre-
mos como o infratranscrito, que, inobstante a exaustão, nunca deverá ser 
esquecido:

o episódio é um dos mais graves da relação entre polícia-mídia-acusados 
da história do país. a polícia deu crédito excessivo a uma denúncia de 
mãe de alunos da escola, e a imprensa assumiu a queixa como se fosse 
fato provado. “Perua escolar carregava crianças para orgia”, estampou , 
por exemplo, a Folha da tarde. “Escola de horrores”, sentenciou a revista 
Veja.	Os	acusados	foram	considerados	inocentes	ao	final	de	um	inquérito	
encerrado às pressas para que todos esquecessem o pesadelo. nenhum 
policial foi punido, apesar de alguns acusados terem sido torturados, assim 
como	não	há	notícia	de	que	algum	jornalista	tenha	recebido	punição	pelo	
péssimo	comportamento	profissional.	

O	advogado	dos	três	(investigados),	Kalil	Abdalla,	não	ficou	satisfeito	com	
o valor da indenização e anunciou que entrará com recurso pedindo r$ 2,8 
milhões para cada um deles. abdalla não responsabiliza a imprensa pelo 
assassinato civil dos seus clientes. mas a advogada maria elisa munhol, 
que representa o casal Saulo e mara nunes, outros denunciados no episódio, 
está	processando	as	TVs	Globo	e	SBT	e	os	jornais	Folha	de	S.	Paulo,	Folha	
da tarde e notícias Populares. ela quer que esses meios de comunicação 
paguem r$ 3,2 milhões a cada um dos ofendidos. 

O	caso	Escola	Base	ficou	como	um	símbolo	da	inexatidão	e	julgamento	
açodado	da	mídia.	Talvez	seja	o	caso	em	que	houve	maior	autocrítica	da	
imprensa,	embora	a	causa	do	erro	jamais	tenha	sido	atacada	:	a	relação	
promíscua entre repórteres e policiais. a imprensa continuou a divulgar 
como verdades as deduções precipitadas da polícia, que investiga pouco e 
julga	muito.	(grifos	inseridos)3.

Pois	bem,	o	Supremo	Tribunal	Federal,	ao	julgar	a	Lei	nº.	5.250/67	
incompatível com a constituição de 1988, na argüição de descumprimento 
de	Preceito	Fundamental	nº.130,	ajuizada	pelo	Partido	Democrático	Tra-
balhista – Pdt, parece estar a fomentar a superveniência de semelhantes 
absurdos. e mais, a omissão da súmula vinculante nº.14, quanto ao vaza-
mento de informações do inquérito para os veículos de comunicação de 
massa, harmoniza-se com os interesses da imprensa em manter íntegro e a 
todo custo o seu direito à liberdade de expressão, ainda que isto represente 
a violação a outros direitos e garantias fundamentais.

3. a última aula da escola Base. disponível em http://www.igutenberg.org/esbase.html. 
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6. CoNCLUSÃo

Por tudo o que se viu, é de se perceber a imperfeição que macula o 
texto da súmula vinculante nº.14. de fato, tendo a pretensão de ser a última 
palavra sobre o assunto “defensor versus sigilo no inquérito policial”, e 
visando, em tese, à maior realização da ampla defesa na fase pré-processual 
criminal,	há	de	se	convir	que	sua	redação	deveria	firmar-se,	a	ponto	de	evitar	
interpretações díspares, e o que é pior, entendimentos que obstaculizam o 
próprio direito de defesa ali proclamado.

a obra do StF apresenta-se, portanto, como um amálgama, algo que 
encerra elementos positivos e negativos em face do estado democrático 
de direito. o sincretismo é evidente, permitindo que as vozes sobre o tema 
transitem entre duas extremidades, da terra ao mar...

vale dizer que, lamentavelmente, a edição de uma súmula vinculan-
te para proteger o direito do defensor ao exercício do seu mister, com 
extensa	liberdade,	atesta	a	dificuldade	que	têm	os	juristas	(inclua-se	aí	o	
delegado de polícia, bacharel em direito que é) na atividade interpretativa 
das normas pátrias. citado direito surge da simples combinação entre os 
artigos 5º, Xiii e lXXiv, 133 e 134 da constituição Federal e 7º, Xiii a 
Xv do estatuto da oaB, não havendo, portanto, razão para a celeuma que 
esbarrou no Supremo. dizer que o artigo 20 do cPP, bem como os artigos 
1º e 8º da lei nº. 9.296/96 permitem a decretação do sigilo em desfavor 
do defensor (e, consequentemente, do representado) é rasgar, de ponta a 
ponta, o estado de direito.

ainda assim, afasta-se a hipótese de cancelamento da súmula, uma 
vez que é salutar o “argumento de autoridade” reconhecendo o direito do 
defensor perante a autoridade presidente da investigação criminal. em 
razão	da	natureza	sincrética	do	verbete,	fica	aqui	proposta	a	sua	revisão,	
nos temos da lei nº. 11.417/06.
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CaPítulo XIII
CoNtRIbuIçõEs PREvIdENCIáRIas.  

(Im)PREsCRItívEIs?

Mônica Nunes Andrade*

Sumário • 1.	Introdução	–	2.	Prescrição	e	Decadência	–	3.	Natureza	jurídica	das	contribui-
ções previdenciárias – 4. Finalidade das contribuições previdenciárias – 5. a repercussão das 
contribuições	previdenciárias	–	6.	Da	imprescritibilidade:	6.1	Conflito	de	princípios;	6.2	A	
justiça	do	Trabalho	–	7.	Conclusão	–	8.	Referências	Bibliográficas.

REsumo: o presente trabalho visa abordar a consagração constitucional 
da previdência como direito fundamental, devendo ser custeada através 
das	 contribuições	 previdenciárias.	 Portanto,	 ressalta-se	 a	 significativa	
repercussão, na vida dos contribuintes, de limites temporais impostos para 
a constituição dos créditos previdenciários. 

PaLaVraS-ChaVe: Previdência; direito Fundamental; 
PraZo.

1. iNtroDUçÃo
A	paz	é	o	fim	que	o	direito	tem	em	vista,	a	luta	é	o	meio	de	que	se	serve	para	
o	conseguir.	Por	muito	tempo	pois	que	o	direito	ainda	esteja	ameaçado	pelos	
ataques	da	injustiça	e	assim	acontecerá	enquanto	o	mundo	for	mundo,	nunca	
poderá subtrai-se à violência da luta. a vida do direito é uma luta: luta dos 
povos, do estado, das classes, dos indivíduos. (iherinG, 1997, p. 1)

Os	novos	paradigmas	sociais,	atrelados	ao	significativo	aumento	da	
perspectiva de vida do brasileiro, conduziu o constituinte à dar maior 
relevância à manutenção digna da vida dos cidadãos. Portanto, a previ-
dência social possui considerável importância no contexto atual, devendo 
ser	 financiada	 por	 todos,	 nos	 termos	 da	 lei,	 através	 das	 contribuições	
previdenciárias.

O	presente	estudo	objetiva,	por	conseguinte,	analisar	a	atuação	do	poder	
público na garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos, principal-
mente	da	previdência,	para	o	alcance	dos	objetivos	do	Estado	Bem	Estar	
Social. Sendo a previdência custeada pelas contribuições previdenciárias,
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questiona-se a constitucionalidade e pertinência da limitação temporal 
para a constituição dos créditos previdenciários, demonstrando sua 
repercussão na vida futura do cidadão. ademais, ressalta-se a contextu-
alização de tal estudo na novel competência da Justiça do trabalho e na 
jurisprudência	atual.	

2. PreSCriçÃo e DeCaDÊNCia
a priore, para contextualizar o tema abordado, visando sua maior 

compreensão, faz-se imperioso conceituar os institutos da prescrição e 
decadência	e	apresentar	a	sua	repercussão	no	âmbito	jurídico.

o conceito de prescrição e decadência pertence à teoria geral do 
direito.

a doutrina mais tradicional, pautada no antigo código civil, costu-
mava	definir	o	instituto	jurídico	da	prescrição	como	a	extinção	do	direito	
de ação. contudo, este se consubstancia como direito fundamental, cons-
titucionalmente garantido, desencadeando o atual entendimento de que 
a prescrição é, na verdade, uma causa extintiva da pretensão de direito 
material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei. em outrora, 
a pretensão confundia-se com o direito de ação e aquela se extinguia com 
o não exercício deste. 

assim, adotando o conceito diferenciador entre ação e pretensão, o art. 
189 do atual código civil dispõe que violado um direito, nasce para o seu 
titular	a	pretensão,	a	qual	se	extingue,	pela	prescrição,	nos	prazos	definidos	
em	lei.	O	direito	de	ação	é	apenas	decorrência	da	garantia	jurisdicional	de	
satisfação da pretensão.

O	legislador	objetivou,	portanto,	deixar	claro	que	o	direito	subjetivo,	
embora desguarnecido da pretensão, subsiste, ainda que de maneira débil 
(porque não amparado pelo direito de forçar o seu cumprimento pelas vias 
jurisdicionais);	tanto	que	se	o	devedor	se	dispuser	a	cumpri-lo,	o	pagamento	
será	válido	e	eficaz,	não	autorizando	repetição	de	indébito	(art.	882	CC/02)	
e se não arguida a prescrição por nenhuma das partes ou magistrado na 
esfera	jurisdicional,	prevalecerá,	quando	cabível,	o	direito	de	ação.

assim, o lapso temporal da prescrição nasce concomitantemente com 
a pretensão.

a decadência, por sua vez, consiste no perecimento do próprio direito 
material em razão do seu não exercício no prazo estipulado na lei. neste 
caso,	o	que	caduca	é	a	própria	situação	jurídica	de	vantagem	atribuída	pelo	
ordenamento	jurídico	ao	sujeito.	Portanto,	a	satisfação	deste	direito	não	
poderá	mais	se	efetivar	e	se	ela	ocorrer,	será	indevida,	sujeitando	o	titular	
do direito sucumbido ao dever de ressarcimento.
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de fato, grande é a semelhança entre a prescrição e a decadência. 
Em	ambos,	uma	inação	injustificada	por	certo	lapso	de	tempo	faz	perecer	
um direito. contudo, na primeira, o que se extingue é uma pretensão e na 
segunda, caduca o próprio direito substantivo.

Portanto, ambos os institutos prevêem a possibilidade de extinção do 
crédito da Fazenda Pública em relação ao recolhimento das contribuições 
previdenciárias. assim, será utilizado, neste trabalho, o termo prescrição 
para	 abarcá-los,	 a	 fim	de	 facilitar	 a	 compreensão	 do	 objeto	 estudado.

3. NatUreZa JUríDiCa DaS CoNtriBUiçõeS PreViDeN-
CiáriaS

com o advento da lei previdenciária 8.212/91, acirrou-se a celeuma 
acerca	da	definição	da	natureza	jurídica	das	contribuições	previdenciárias.	
tal contexto sucedeu-se pela inserção dos artigos 45 e 46 da referida lei 
que estabelecem o prazo de 10(dez) anos para a Seguridade Social cons-
tituir seus créditos.

observa-se que havendo, até então, o entendimento de que as con-
tribuições previdenciárias seriam tributos, a referida lei contrapôs-se 
a determinação do código tributário nacional que, em seu artigo 173, 
limitou em 5(cinco) anos o prazo para a constituição do crédito tributário 
pela Fazenda Pública.

a discussão efetivou-se pelas propostas de inconstitucionalidade da 
lei previdenciária, baseadas na concessão dada pela constituição exclusi-
vamente à lei complementar para estabelecer normas gerais referentes à 
prescrição e decadência tributárias (art. 146, iii, b). assim, sendo o ctn 
recepcionado	 como	 lei	 complementar	 no	ordenamento	 jurídico	 e	 a	Lei	
8.212/91 criada mediante rito de lei ordinária, insurge-se pela defesa da 
inconstitucionalidade desta última quanto as matérias previstas no ctn. 

urge ressaltar que, após a promulgação da constituição federal de 1988, 
de	modo	amplamente	majoritário,	tanto	perante	a	doutrina	como	pela	juris-
prudência, as contribuições previdenciárias passaram a ser tratadas como 
tributo, sob a espécie de contribuições sociais. tal convicção respalda-se 
na inserção constitucional do artigo 149, o qual estabelece a instituição 
das contribuições sociais no capítulo “do Sistema tributário nacional”. 

ademais, as características de tais contribuições revelam seu caráter 
tributário. com efeito, consistindo o tributo em prestação pecuniária 
compulsória ex lege,	que	não	se	configure	em	indenização	por	ato	ilícito,	
nos termos do artigo 3º do código tributário nacional, não há por que 
negar às contribuições previdenciárias tal natureza, tendo em vista que 
essas se adequam ao conceito de tributo erigido em nosso ordenamento.
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com a ilação supra, dúvidas não existem acerca da inconstituciona-
lidade dos artigos 45 e 46 da lei 8.212/91. Foi o que se consubstanciou 
no	julgamento	do	dia	12	de	Junho	de	2008,	do	Supremo	Tribunal	Federal,	
desencadeando na edição da súmula vinculante nº 8, que determina tal 
inconstitucionalidade e prevê que o prazo prescricional para a Fazenda 
Pública exigir as contribuições sociais é de 5(cinco) anos, conforme o 
ctn.

todavia, salienta-se que a própria legislação tributária possibilita a 
determinação de prazo diferenciado para essa matéria, mediante lei. 

o art. 97 do ctn prescreve:
art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

[...]

vi – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, 
ou de dispensa ou redução de penalidades.

a conclusão inarredável que se pode obter do instituto sub examine é 
a de que o ctn estabelece capacidade para lei diversa estabelecer o prazo 
prescricional das contribuições previdenciárias, não esgotando, portanto, 
toda esta matéria e permitindo a alteração de tal determinação temporal. 

em consonância com o posicionamento defendido, faz-se essencial 
gizar que as contribuições previdenciárias são recolhidas à Fazenda Pública 
através do lançamento tributário por homologação, pelo qual o devedor 
do tributo deverá antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, o qual é feito a posteriori.

tal ressalva possui relevância, visto que estipula o artigo 150, § 4º 
do ctn: 

art. 150

[...]

§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda 
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente	extinto	o	crédito,	 salvo	 se	comprovada	a	ocorrência	de	
dolo, fraude ou simulação. (grifos nossos).

assim, o próprio ctn, reiteradamente, possibilita à lei diversa esta-
belecer prazo diferenciado para a prescrição das contribuições previden-
ciárias.

Salienta-se, outrossim, que toda determinação legal deve ser interpreta-
da	à	luz	da	sistemática	do	ordenamento	jurídico,	devendo	ser	aplicada	com	
fundamento	nos	princípios	e	na	realidade	social,	para	que	haja	o	alcance	
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da	justiça	almejada	pelo	Direito	e	a	responsabilidade	com	os	direitos	ga-
rantidos à todos. desta forma, destaca-se o consentâneo posicionamento 
dos	juristas	Eduardo	Bittar	e	Guilherme	Assis	de	Almeida:	

[...]	deve-se	repisar	que	interpretar	é	fazer	da	literal	letra	da	lei	um	dado	
real da vida de existentes e paupáveis cidadãos e cidadãs. o estudioso do 
direito que só aplica a lei em sua frieza desconhece a verdadeira razão de 
ser do direito, vale dizer, seu potencial transformador e equanimizador das 
relações sociais. (Bittar et al, 2007. p. 525)

ante todo o exposto, dúvidas não restam acerca da possibilidade de 
flexibilização	do	prazo	prescricional	atribuído	pelo	CTN	às	contribuições	
previdenciárias, mediante lei. ademais, nenhuma lei é revestida de cunho 
absoluto, podendo, ou a melhor contento, devendo ser alterada quando 
percebida violação à direitos humanos e a ocorrência da dominação e va-
lorização de poucos em detrimento do bem estar da coletividade. É o que 
se pretende demonstrar no desenrolar deste estudo.

4. FiNaLiDaDe DaS CoNtriBUiçõeS PreViDeNCiáriaS

Com	o	fim	da	ditadura	brasileira	e	a	instituição	de	um	Estado	de	Direi-
to, baseado fundamentalmente na democracia e na socialidade, tornou-se 
imperioso repensar os direitos a serem garantidos aos cidadãos e as formas 
para a sua concreção.

inicialmente, os direitos fundamentais foram criados com a “função 
negativa” de proteger os indivíduos da dominação e arbitrariedade estatal. 
Posteriormente, com as discrepâncias sociais e marginalização de determi-
nados setores da sociedade, os direitos fundamentais emergiram com sua 
“função positiva”, exigindo a atuação do estado para a garantia de uma 
justiça	social	e	alcance	de	uma	igualdade	material	entre	os	indivíduos.

neste panorama, a carta magna promulgada em 1988, também co-
nhecida como constituição cidadã, foi editada com vistas à garantia dos 
direitos fundamentais dos indivíduos e a manutenção da ordem social. 
ela estabelece: 

Art.	 3º	Constituem	objetivos	 fundamentais	 da	República	Federativa	 do	
Brasil:

I	–	construir	uma	sociedade	livre,	justa	e	solidária;

ii – garantir o desenvolvimento nacional;

iii – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;

iv – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
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No	contemporânio	sistema	jurídico,	todo	o	ordenamento	deve	objeti-
var a satisfação dos direitos básicos dos indivíduos, indispensáveis à sua 
sobrevivência e inserção social, compatibilizando-se com os princípios nor-
teadores do atual estado de direito e com as necessidades vigentes. neste 
sentido,	vale	colacionar	o	entendimento	do	ilustre	jurista	Canotilho:

[...]	como	direitos	subjectivos	a	prestações sociais, econó micas e culturais, 
os direitos fundamentais constituem dimensões impositivas para o preen-
chimento intrínseco, através do legislador democrático, desses direitos.” 
(canotilho, 1993, p. 431)

ademais, cabe à estrutura estatal criar mecanismos que possibilitem 
a garantia de tais direitos, bem como permitam a conquista de uma vida 
mais digna e humana pelos cidadãos.

A	fim	de	adequar-se	às	novas	necessidades	e	aspirações	humanas,	a	
novel constituição, em seu título viii, estabeleceu que a ordem social tem 
como	base	o	primado	do	trabalho,	e	como	objetivo	o	bem-estar	e	a	justiça	
sociais. assim, prevê o instituto da Seguridade Social, sendo consagrado 
pela legislação constituinte, em seu artigo 6º, como direito fundamental. Se-
gundo Sérgio Pinto martins, pautando-se no artigo 194 da cF/88, ela é:

um	conjunto	de	princípios,	de	regras	e	de	instituições	destinado	a	estabelecer	
um sistema de proteção social aos indivíduos contra contigência que os 
impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas famí-
lias, integrado por ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
visando assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e a assistência 
social. (martinS, 2001, p. 42)

destarte, constata-se que a Seguridade Social foi criada com o intuito 
de suprir as contingências sociais adversas que, em princípio, afetam a 
fonte	de	subsistência	dos	indivíduos,	a	fim	de	efetivar	os	ditames	sociais	
de necessária garantia dos direitos básicos dos cidadãos e necessidades 
primárias, com vistas à uma maior qualidade de vida dos indivíduos e a 
sua manutenção digna.

contudo, não será criado nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social, sem a correspondente fonte de custeio. Portanto, como tal direito é 
regido pelo princípio da solidariedade e universalidade de custeio, o artigo 
195 da cF/88 preceitua:

Art.	195.	A	seguridade	social	será	financiada	por	toda	a	sociedade,	de	forma	
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da união, dos estados, do distrito Federal e dos municípios, 
e das seguintes contribuições sociais: 

i – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da	lei,	[...]
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ii – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não inci-
dindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime 
geral de previdência social de que trata o artigo 201;

iii – sobre a receita de concursos de prognósticos;

iv – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a 
ele equiparar.

no tocante à Previdência Social, a qual, na previsão do artigo 201 
cF/88, atende a cobertura de eventos de doenças, invalidez, morte e idade 
avançada dos indivíduos, proteção à família, ao trabalhador e à maternida-
de, nos termos da lei, faz-se necessário a contribuição prévia do segurado 
para obter tais benefícios. tal custeio se consubstancia com o recolhimento 
das contribuições previdenciárias no transcorrer da relação empregatícia, 
ou de maneira autônoma pelo segurado. Salienta-se que, salvo algumas 
exceções, como, v. g., o auxílio doença, de regra, os benefícios concedidos 
pela	previdência	social	dependem	de	uma	carência,	ou	seja	contribuição	
prévia pelo segurado, de 15(quinze) anos.

Assim,	observa-se	que	é	através	da	relação	jurídica	previdenciária	que	
se	torna	possível	o	amparo	dos	beneficiários	(segurados	e	dependentes)	
quando estes se deparam com eventos previamente selecionados que os co-
loquem numa situação de necessidade social em virtude da impossibilidade 
de obtenção de sua própria subsistência ou do aumento das despesas.

Desta	 forma,	 reitera-se	 a	 significativa	 importância	 da	 garantia	 dos	
recolhimentos previdenciários aos empregados e a sua repercução poste-
rior. Por conseguinte, coaduna-se com a percepção da ilustre procuradora 
federal da 3ª região, elisa alves dos Santos lima:

daí, a importância dos recolhimentos das contribuições previdenciárias 
decorrentes dos vínculos empregatícios reconhecidos pelas sentenças 
trabalhistas, visto que, se serão utilizados na contagem de tempo de con-
tribuição do reclamante, para a percepção do benefício previdenciário, e, 
se não houve o respectivo custeio, estará a Previdência Social fadada a se 
tornar	cada	vez	mais	deficitária.	(LIMA,	2008,	p.	188).

ademais, de acordo com dados do tribunal de contas da união, dis-
poníveis	em	seu	site	oficial,	em	2006,	no	que	concerne	ao	Regime	Geral	de	
Previdência Social (rGPS), as contribuições previdenciárias totalizaram r$ 
123,5 bilhões, enquanto as despesas com aposentadorias e outros benefícios 
previdenciários somaram r$ 165,6 bilhões, o que ocasionou um resultado 
negativo de r$ 42,1 bilhões. o relatório do tcu ressalta que tal fato, dentre 
outros, que impacta negativamente o resultado do rGPS é ocasionado pelo 
crescimento	da	inadimplência	dos	recolhimentos	das	contribuições,	cuja	
baixa	eficiência	em	sua	arrecadação	agrava	o	déficit	verificado.
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tal realidade onera os cofres públicos e impossibilita uma efetiva 
satisfação	dos	objetivos	da	seguridade	social,	visto	que	alguns	indivíduos	
ficaram	privados	de	seus	direitos	básicos	pelo	não	custeio	de	seus	bene-
fícios,	 seja	por	 terceiros,	 seja	pela	 sua	 contribuição	não	 recolhida	pelo	
empregador	e	impossibilitado	de	agora	fazê-la,	pois	já	prescrita.

5. a rePerCUSSÃo DaS CoNtriBUiçõeS PreViDeNCiáriaS
como exposto supra, a previdência social prevê a satisfação de pres-

tações que visam substituir a parcela salarial deixada de ser percebida 
pelo	segurado	incapaz	de	ganhar,	a	fim	de	garantir	a	satisfação	de	suas	
necessidades primárias. essa impossibilidade de trabalhar ou de ganhar 
pode ser ocasionada por riscos ou por contingências que a vida em socie-
dade ocasiona.

Salienta-se que, de acordo com dados do iBGe, disponíveis no seu site 
oficial,	colhidos	em	2006,	os	indicadores	populacionais	brasileiros,	entre	
1991 e 2000, apontam um aumento de 3,86% na taxa de crescimento dos 
indivíduos	com	65	anos	ou	mais	e	um	declínio	significativo	das	taxas	de	
mortalidade. assim, nota-se que atualmente há uma considerável e crescente 
população idosa que necessita de amparo da Previdência Social, sob pena 
de	ficar	à	mercê	das	eventualidades	da	vida	e	do	desamparo.

Portanto, observa-se que a repercussão do recolhimento das contribui-
ções previdenciárias se dá em momento posterior, quando o indivíduo se 
encontra em estado de atuação laborativa debilitada, dependendo de um 
amparo social, que, normalmente, é a única garantia de sua sobrevivência 
e	independência	econômica,	mas	que	já	cooperou	para	custear.

neste sentido, não há que se referir à relativização ou limitação ao 
direito de obtenção do benefício previdenciário pelo cidadão, estando 
preenchidos todos os requisitos legais para tal aquisição. não cabe à lei 
infraconstitucional determinar óbices à conquista de tais direitos funda-
mentais,	seja	através	de	limitações	procedimentais	ao	seu	custeio,	seja	por	
limitações temporais à sua satisfação.

ademais, ressalta-se que os benefícios previdenciários por possuírem a 
finalidade	de	atenuar	ou	eliminar	o	estado	de	necessidade	social	do	indiví-
duo, revestem-se de cunho nitidamente alimentar, o que ressalta seu caráter 
de direito fundamental, protegido e garantido incondicionalmente.

destarte, o direito previdenciário é um direito indisponível, intangível 
por qualquer dos indivíduos ou terceiros, primeiramente pelo seu caráter 
alimentar e posteriormente por ser destinado à Fazenda Pública, através 
da autarquia competente para o recolhimento das contribuições, o inSS, 
que faz a sua distribuição e garante a sua concreção posterior.
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vê-se, portanto, que a previdência social é um direito social assegurado 
a todos os contribuintes. neste caso, incide interesse público no cumpri-
mento dessas disposições constitucionais, não podendo ser limitadas por 
mera determinação temporal. 

ressalta-se, outrossim, que a Previdência Social, através das contri-
buições previdenciárias, pelo caráter solidário e equânime de seu custeio, 
propicia a distribuição de renda e a conseqüente atenuação de alguns 
problemas sociais, o que se deduz fundamental para a conquista do bem 
estar social.

Portanto, reitera-se a necessidade do estado asseverar o efetivo repasse 
das	contribuições	previdenciárias	para	beneficiar	o	indivíduo,	sem	limites,	
sob pena de sua impossibilidade laborativa tornar-se uma impossibilidade 
para a manutenção da vida.

6. Da iMPreSCritiBiLiDaDe

Ante	todo	o	exposto,	constata-se	que	a	limitação	temporal,	seja	ela	de	
5(cinco) ou 10(dez), para a Fazenda Pública exigir os créditos decorrentes 
das contribuições previdenciárias é que se encontra eivada de inconstitu-
cionalidade.

havendo prazo prescricional para tal exigência, viola-se os direitos 
fundamentais básicos do indivíduo, estando este fadado a ter sua perspectiva 
de	vida	ceifada	pela	arbitrariedade	jurídica.

Salienta-se que, neste estudo, não se está defendendo a garantia de 
benefícios previdenciários sem o seu devido custeio. ao contrário, defende-
se a possibilidade do contribuinte e a autarquia federal não possuir limites 
temporais para pleitear a garantia do recolhimento das contribuições pre-
videnciárias,	seja	no	reconhecimento	de	vínculo	empregatício	em	juízo,	
seja	pelo	recolhimento	efetuado	e	não	repassado	à	autarquia	federal,	para	
garantir o benefício previdenciário do indivíduo devidamente custeado.

no contexto atual do desenvolvimento econômico, que se perfaz 
mediante a exploração da energia laborativa dos indivíduos, o estado não 
pode se abster de garantir as condições mínimas de sobrevivência digna 
aos indivíduos sociais. Giza-se que o direito ao trabalho é previsto na 
cF/88, em seu artigo 6º como um direito fundamental, garantido à todos, 
exigindo	uma	tutela	específica	do	poder	estatal	quando	comprovada	a	sua	
concreção,	seja	de	maneira	expressa	ou	de	maneira	tácita.

Faz-se imperioso ressaltar que a cF/88, em seu artigo 7º, XXiX, prevê 
a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho em 5(cinco) 
anos ou até o limite de 2(dois) anos após a extinção do contrato de trabalho. 
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o que se questiona neste estudo não é o prazo estipulado acima, visto que 
ele decorre das verbas relativas à prestação do trabalho, não abrangendo 
os créditos previdenciários. observa-se que, apesar do dano causado ao 
trabalhador por perder direitos oriundos da relação laboral após 5(anos), os 
efeitos desta inadimplência foram imediatamente sentidos pelo trabalhador 
que	poderia	reivindicá-los	em	juízo	e	teve	sua	vida	garantida,	mesmo	com	
privações, no período anterior a prescrição.

contudo, no que tange às contribuições previdenciárias, os efeitos 
do seu não recolhimento serão posteriores, impossibilitando, certamente, 
a manutenção de uma vida digna ao trabalhador quando estiver com sua 
capacidade	 laborativa	debilitada.	Neste	caso,	a	hipossuficiência	é	ainda	
mais	significativa.	Portanto,	opina-se	pela	sua	efetiva	garantia	e	não	pela	
construção de óbices à sua conquista.

a conseqüência principal que se pretende extrair do princípio da 
justa	e	adequada	proteção	previdenciária	é	a	de	que	a	previdência	social,	
por imperativos constitucionais, deve oferecer uma proteção social que 
corresponda	especificamente	à	contingência	social	em	que	se	encontra	o	
segurado.	Mas	esse	seu	propósito	constitucional	não	será	jamais	alcançado	
e	a	segurança	social	que	representa	será	insuficiente	e	injusta	enquanto	for	
percebida	como	um	seguro	social	que	nega	eficaz	cobertura	previdenciária	
pela	circunstância	de	o	segurado	ficar	impossibilitado	de	obter	seu	benefício	
em decorrência de negligência de terceiros e óbices temporais impostos 
pela própria lei.

É incoerente que a lei infraconstitucional limite de maneira impositiva a 
possibilidade de exercício de direitos constitucionalmente garantidos como 
fundamentais,	tornando-o	fadado	à	um	limite	temporal,	cujo	conhecimento	
e controle é, na maioria das vezes, intangível pelo trabalhador.

ademais, a previsão da imprescritibilidade não é um fato estranho ao 
nosso ordenamento, fadado à aversão por ser considerado esdrúxulo ao 
direito. a própria lei e a cF/88 prevêem a imprescritibilidade de crimes 
hediondos, do crime de racismo, da ação de reconhecimento de paternidade, 
das	ações	de	ressarcimento	por	ilícitos	que	causem	prejuízos	ao	erário	ao	
sopesar princípios e valorizar os ditames do estado bem estar social que 
se consubstancia atualmente em nosso ordenamento.

6.1 Conflito de princípios

na defesa da imprescritibilidade do direito de exigência do recolhi-
mento das contribuições previdenciárias, questionamentos emergem acerca 
da	violação	ao	princípio	da	segurança	jurídica.
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os defensores de tal assertiva, como roque antônio carrazza, susten-
tam	que	a	limitação	temporal,	na	ceara	jurídica,	protegem	os	indivíduos	
das incertezas e instabilidades do próprio ordenamento.

Entretanto,	observa-se	que	neste	contexto	há	o	conflito	de	tal	princípio	
com os demais princípios constitucionais, trabalhistas e previdenciários e, 
portanto,	há	a	necessária	cautela	em	interpretá-los	para	o	alcance	da	justiça	
social. no dizer do ilustre professor Willis Santiago, tem-se que:

o princípio construtivo e fundamental que procuramos encontra-se, por-
tanto, implícito na reunião entre estado de direito e democracia, e sua 
função	hermenêutica	é	hierarquizar,	em	situações	concretas	de	conflito,	
todos os demais princípios a serem aplicados, fornecendo, assim, a unidade 
e	consistência	desejadas.	(GUERRA	FILHO,	2001,	p.	134)	

desta forma, na resolução de tal pleito deve-se buscar a harmonia 
entre	os	princípios,	valorizando,	neste	caso,	aqueles	que	mais	satisfizerem	
a	conquista	da	justiça	social	e	do	bem	estar	coletivo.

o direito do trabalho, bem como o direito previdenciário são regidos 
por	princípios	que	tutelam	a	parte	mais	hipossuficiente	da	relação	laboral,	
não pela sua incapacidade absoluta, mas pela sua situação de inferioridade 
e dependência na relação. assim, vigoram os princípios da proteção ao 
trabalhador e da indisponibilidade de seus direitos.

O	princípio	da	proteção	ao	trabalhador	objetiva	equilibrar	a	relação	
desigual, buscando a melhoria das condições laborais. Portanto, deve ser 
aplicada sempre a decisão que for mais favorável à ele, em decorrência de 
sua posição de desvantagem na relação. É a regra do in dúbio pro miseru. 
Além	disso,	deve	ser	aplicada	sempre	a	norma	mais	benéfica	ao	trabalhador	
na dúvida de sua subsunção, o que legitima ainda mais a idéia da possi-
bilidade de outra norma que não o ctn permitir prazo diferenciado para 
a Fazenda Pública exigir seus créditos previdenciários, uma vez que esta 
interpretação	possa	ser	mais	benéfica	ao	contribuinte.

o princípio da indisponibilidade de direitos pelo trabalhador retrata a 
interação entre a proteção à relação laboral e os direitos humanos sociais 
do trabalhador. ele consiste na limitação da autonomia da vontade do 
trabalhador, protegendo-o da perda de direitos fundamentais básicos pela 
aceitação de condições degradantes, em decorrência de sua situação de 
hipossuficiência.	Portanto,	no	que	tange	aos	seus	direitos	fundamentais,	
como a previdência social, o trabalhador não poderá transacioná-lo, nem 
renunciá-lo.

Portanto,	observa-se	que	tais	princípios	específicos	fundamentam-se	
nos princípios constitucionais norteadores de todo o ordenamento.
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a novel constituição vaticina, em seu título i, que a república bra-
sileira tem como princípios fundamentais, dentre outros, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a construção de uma socie-
dade	justa	e	solidária,	com	redução	das	desigualdades	sociais.	Portanto,	a	
carta Suprema estabelece que o direito deve ser direcionado de maneira 
que propicie aos componentes da sociedade uma apropriada distribuição 
dos direitos humanos sociais. e mais do que isto, determina a garantia 
dos direito básicos para sobrevivência digna dos indivíduos.

assim, embasado em tais dispositivos, vale destacar o posicionamento 
da ilustre professora rúbia Zanotelli de alvarenga:

o papel do intérprete contemporâneo deve consistir em um trabalho constru-
tivo	de	natureza	teleológica,	calcado	no	cotejo	da	norma	com	os	princípios	
do direito do trabalho, aptos a valorar e a desenvolver a realização dos 
Direitos	Humanos	Sociais	do	trabalhador	[...],	pois	à	medida	que	a	lei	se	
afasta	de	sua	finalidade,	ela	perde	seu	compromisso	com	o	bem	comum.	
(alvarenGa, 2008, p. 52)

Assim,	no	conflito	entre	os	princípios	em	tela,	devem	ser	observadas	
tais assertivas. inclusive, enfatiza-se que a própria licc, em seu artigo 5º, 
determina	que	na	aplicação	da	lei	o	juiz	deverá	atender	aos	fins	sociais	a	
que ela se dirige e às exigências do bem comum. ora, sendo a previdência 
social um direito fundamental consagrado na constituição, dúvidas não 
restam acerca da necessidade de sua garantia. 

em suma, a dignidade dos indivíduos, bem como a sobrevivência 
futura dos mesmos, possibilitada, na maioria das vezes, exclusivamente 
pela	previdência	social,	não	podem	ser	sacrificadas	em	nome	da	segurança	
jurídica.

Foi através de tal raciocínio que o poder público instituiu o Fundo de 
Garantia do tempo de Serviço do trabalhador, acompanhando os ditames 
atuais. a lei 8.036/90 que o prevê, dispõe em seu artigo 23, § 5º que o 
processo	de	fiscalização,	de	autuação	e	de	imposição	de	multas	do	FGTS	
terá prescrição de 30(trinta) anos. Portanto, observa-se a possibilidade 
de uma maior dilação temporal da prescrição de institutos que visam o 
beneficiamento	da	garantia	dos	direitos	dos	cidadãos.	

no caso da previdência social, a tutela efetiva dos direitos humanos 
do	trabalhador,	o	alcance	da	justiça	social	e	a	garantia	de	uma	vida	mais	
digna aos trabalhadores debilitados, poderão ser alcançados com a garantia 
posterior da previdência social que terá maior potencialidade com a deter-
minação da imprescritibilidade dos créditos previdenciários.
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6.2 a justiça do trabalho

O	objeto	deste	estudo	possui	especial	relevância	no	âmbito	da	justiça	
do trabalho. urge ressaltar que, na ceara trabalhista, as relações são regidas 
pelo princípio da primazia da realidade. Portanto, o contrato de trabalho, de 
onde, de regra, emergem as contribuições previdenciárias, é um contrato-
realidade, em que prevalecem os fatos em detrimento às formalizações. 
corrobora tal assertiva, o artigo 442 da clt, que considera o contrato 
individual de trabalho como um acordo tácito ou expresso, correspondente 
à relação de emprego. 

Portanto,	a	justiça	trabalhista	possui	um	significativo	contingente	de	
dissíduos,	cujo	objeto	é	a	busca	do	 reconhecimento	da	 relação	 laboral,	
caracterizada pelo vínculo tácito. Por conseguinte, neste contexto, não 
houve o devido recolhimento das contribuições previdenciárias, causando 
danos	irreversíveis	ao	trabalhador,	como	já	demonstrado,	se	impossibilitado	
de fazê-lo. 

todavia, ressalta-se que a nova competência desta especializada, am-
pliada	pela	EC	nº.	45	de	2004,	permite	que	os	juízes	trabalhistas	executem	
de ofício as contribuições previdenciárias. a priori, a execução se restringia 
às sentenças proferidas pelos magistrados. todavia, a nova redação do 
artigo 876 da clt, trazida pela lei 11.457 de 2007, resolve:

Art.	876	[...]

Parágrafo	 único.	 Serão	 executadas	 ex-officio as contribuições sociais 
devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e tribunais do 
trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive 
sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. 
(grifos nossos).

Portanto, observa-se que a novel lei trabalhista não traz limites tem-
porais para a execução das contribuições previdenciárias, revelando a 
tendência de se valorizar os direitos dos indivíduos e a tentativa de deses-
timular as contratações clandestinas de trabalho, que existem com o intuito 
de burlar a lei e diminuir as obrigações dos empregadores, sem a devida 
preocupação com os direitos dos trabalhadores.

Neste	sentido,	já	prelecionava	o	Decreto	3.048/99:
Art.	276	[...]

§ 7º Se da decisão resultar reconhecimento de vínculo empregatício, 
deverão ser exigidas as contribuições, tanto do empregador como do 
reclamante, para todo o período reconhecido, ainda que o pagamento 
das remunerações a ele correspondentes não tenha sido reclamado na 
ação (...). (grifos nossos)
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Salienta-se	que	a	via	jurisdicional	é,	na	maioria	dos	casos,	a	única	via	
de satisfação dos direitos dos trabalhadores, que pela necessidade social e 
situação	de	dependência	e	hipossuficiência,	se	submetem	às	arbitrariedades	
e descasos dos empregadores. Portanto, é função do magistrado, no mo-
mento da interpretação da lei e baseando-se nos princípios norteadores do 
ordenamento pátrio, buscar o equilíbrio de tal relação e garantir os direitos 
dos	trabalhadores.	Dentre	estes,	um	dos	mais	relevantes,	pela	sua	projeção,	
é o direito previdenciário.

Parafraseando o entendimento de antônio Álvares da Silva, a execução 
das	contribuições	previdenciárias	pela	justiça	do	trabalho	refere-se	tanto	
às parcelas reconhecidas na sentença, quanto às devidas por toda a relação 
empregatícia. Basta que a parte a requeira.

A	jurisprudência,	ademais,	já	tem	observado	tal	situação	e	se	sensibi-
lizado	com	a	condição	futura	do	trabalhador.	Confira-se:	

contribuições previdenciárias. Sentença declaratória de vínculo de em-
prego. Período de incidência das contribuições. Não incide prescrição 
qüinqüenal sobre as contribuições previdenciárias quando a Justiça 
do trabalho reconhece relação de emprego por período superior a 
cinco anos. a sentença trabalhista, constitutiva de direitos e obrigações, 
retroage seus efeitos à data do início da relação de emprego para efeito de 
cobrança das contribuições previstas no art. 195, itens i e ii, da constituição 
Federal.	Ao	juiz	que	reconhece	o	vínculo	de	emprego,	ainda	que	por	sim-
ples	ato	de	homologação	de	acordo,	compete	fiscalizar,	em	conjunto	com	
o inSS, o regular recolhimento das parcelas devidas à Previdência Social 
por todo o período contratual. trt/SP-31900200290202004 – ro – ac. 
9ªt 20030051406 – rel. luiZ edGar FerraZ de oliveira – doe 
28/02/2003. (grifos nossos)

destaca-se, outrossim, que os ministros da terceira turma do tribunal 
Superior do trabalho, no dia 09 de abril de 2008, por unanimidade, no 
julgamento	do	AIRR	–	2091/2002-005-08-40	acordaram	o	seguinte:

[...]

agora, com o acréscimo do inciso viii ao artigo 114 da cF/88 dúvida não 
pode haver acerca da competência desta Justiça especializada para, de 
ofício, determinar o recolhimento de contribuições previdenciárias sempre 
que reconhecer a existência de vínculo empregatício.

Não	há	falar	em	julgamento	extra	petita	ou	em	violação	à	coisa	julgada	
material	porque,	como	já	se	disse,	trata-se	de	matéria	de	ordem	pública,	
havendo previsão constitucional da possibilidade de seu deferimento de 
ofício.

258 mônica nunes andrade



assim, como a reclamada se descuidou do dever de reter a contribuição 
previdenciária da reclamante (fato gerador pretérito) cometendo um ilícito 
sob o prisma previdenciário, deve, agora, suportá-la na integralidade... 
(grifos nossos.)

assim, observa-se que o entendimento atual tende para a satisfação 
da integralidade dos direitos trabalhistas, e no que tange aos direitos pre-
videnciários a limitação temporal está sendo relativizada para uma mais 
efetiva garantia de sobrevivência digna ao trabalhador.

É uma incongruência do ordenamento brasileiro exigir uma período 
de carência de 15(quinze) anos de contribuição previdenciária para o 
trabalhador ter direito ao seguro previdenciário e tornar prescritível a sua 
constituição em 5(cinco) anos, limitando absurdamente o direito funda-
mental do trabalhador. 

assim, opina-se pela interpretação da legislação trabalhista e previden-
ciária em favor dos trabalhadores, prevendo a imprescritibilidade do poder 
de constituição dos créditos previdenciários ou a previsão de sua prescrição 
por	tempo	suficiente	que	possibilite	aos	contribuintes	conquistarem	seus	
direitos previdenciários, por sua necessidade básica para os indivíduos e 
garantia constitucional, não podendo ser violado ou limitado.

7. CoNCLUSÃo

ante todo o exposto, constata-se que o presente estudo propõe uma 
reflexão	dos	limites	temporais	que	obstam	a	satisfação	dos	direitos	funda-
mentais previdenciários e, mais que isso, defende a interpretação de todo o 
ordenamento à luz dos direitos fundamentais básicos dos trabalhadores.

Sob	 a	 fundamentação	 de	 que	 se	 faz	 necessário	 refletir	 acerca	 dos	
reais	objetivos	da	Previdência	Social,	analisando	a	sua	sustentabilidade	
e repercussão na vida dos cidadãos, foram apresentados alguns pontos 
relevantes:
1. a Previdência Social foi criada como direito fundamental com o intuito 

de suprir as contingências sociais que afetam a fonte de subsistência dos 
indivíduos, com vistas à uma maior qualidade de vida dos indivíduos 
e a sua manutenção digna. 

2. a Previdência deve ser custeada por todos, através das contribuições 
previdenciárias, não existindo benefício sem anterior custeio. tendo 
elas natureza tributária, a prescrição para a sua constituição se dá, pela 
legislação atual, em 5(cinco) anos. 

3. todavia, essa limitação temporal fere os princípios constitucionais 
da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da 

contribuições previdenciárias. (im)prescritíveis? 259



construção	de	uma	sociedade	justa	e	solidária,	bem	como	o	princípio	
trabalhista de proteção ao trabalhador, trazendo irreversíveis e futuros 
danos ao trabalhador, impossibilitado de obter seu benefício.

4.	 A	própria	 jurisprudência	 e	 legislação	 trabalhista	 têm	possibilitado	
uma dilação temporal para a exigência dos créditos previdenciários e 
o próprio ctn permite tal determinação por lei diversa. 

5. Portanto, opina-se pela imprescritibilidade da constituição dos crédi-
tos	previdenciários	ou	a	sua	determinação	por	prazo	suficiente	para	a	
constituição de tal direito, à luz dos direitos humanos e fundamentais 
dos indivíduos.
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CaPítulo XIv
aRgumENtação moRal E dIREItos 
NatuRaIs: o Caso dE JohN loCKE  

E do lIbERalIsmo RadICal

 Rafael Barbosa*
“Don’t tread on me”

“Give me liberty or give me death”1

Sumário • 1. introdução – 2. o liberalismo com o estado – 3. história e doutrina – 4. os 
dois tratados e os direitos naturais: 4.1 o estado de natureza; 4.2 o direito de resistência 
e o contrato (pacto) social do consentimento; 4.3 Propriedade: fundamentos e evolução; 4.4 
o contrato social, a sociedade política e a liberdade – 5. o liberalismo contra o estado – 6. 
Considerações	nada	finais	–	7.	Referências	Bibliográficas.	

REsumo: É comum a percepção que atrela o liberalismo a uma visão 
de mundo reducionista, excessivamente economicista, limitando a ação 
humana	aos	aspectos	do	livre	mercado	de	bens.	O	objetivo	deste	trabalho	
é	recuperar	a	tradição	desta	filosofia	política	clássica,	desde	seu	início,	
com John locke, responsável por elaborar uma doutrina moral acerca 
dos direitos do homem como direitos essenciais e inerentes, portanto 
naturais. Pretende-se aqui discutir um pouco do que seria essa natureza, 
bem como alguns aspectos básicos do “Segundo tratado”, obra máxima 
do autor inglês. 

PaLaVraS-ChaVe: liBeraliSmo; FiloSoFia Política; 
arGumentação moral; direitoS naturaiS; eStado de 
natureZa; direito de ProPriedade; JuStiFicativa. 

1. iNtroDUçÃo

o liberalismo é uma doutrina política que detém um legado controverso 
na história do pensamento político ocidental. Sob este nome, abrigam-se 

*. Graduando em direito pela universidade Federal da Bahia.
1. “não pise em mim” e “dê-me liberdade ou dê-me a morte” foram motes da inde-

pendência americana, o primeiro representado em bandeiras com uma cobra ou um 
porco-espinho, animais que representariam o ideal liberal: quietos em seu canto, mas 
selvagens na defesa de seus direitos, quando agredidos.



as mais diversas correntes, desde os auto-proclamados libertários (alguns 
grupos nomeiam-se anarquistas liberais ou anarco-capitalistas e miniarquis-
tas,	ou	seja,	defensores	do	menor	Estado	possível,	que	assim	se	chamam	
em oposição ao sentido tomado pelo termo “liberal” nos estados unidos2) 
até social-liberais, que defendem o livre-comércio e as liberdades políticas 
com alguma forma de intervenção do estado para redução de desigual-
dades, o que os primeiros vêem como sintoma de “social-democracia”. 

está posto, então, a plurivocidade do termo “liberal”, que pode signi-
ficar	correntes	políticas	bem	distintas	se	empregado	nos	Estados	Unidos,	
no Brasil ou na inglaterra.

não é o escopo deste trabalho3 um exame extensivo, sendo seu âmbito 
apenas o de uma visão parcial da doutrina política de John locke, do li-
beralismo radical, em sua vertente moderna e as semelhanças e distinções 
na defesa de certos direitos que são elevados à categoria de fundamentais, 
numa perspectiva que pretende deduzi-los de uma certa natureza, o que 
os	distingue	e	qualifica.

2. o LiBeraLiSMo CoM o eStaDo

diz-se que o uso do termo liberalismo como representante de certa 
corrente política ocorre somente no século XiX d.c., quando da procla-
mação de luís napoleão no 18 de Brumário e por meio das cortes de 
cadiz, em 1812, para determinar uma oposição ao chamado partido ser-
vil,	muito	embora	o	termo	liberal	já	tenha	sido	usado	antes	para	designar	
homens afáveis, generosos e tolerantes (mateucci, 2004, pp. 687-688). 

os estudos e defesas políticas acerca do tema “liberdade”, porém, 
encontram-se registrados desde há muito no que ainda sequer era conhecido 
como ciência Política.

2.	 Nos	EUA,	o	 termo	“liberal”	é	utilizado,	em	regra,	para	qualificar	a	posição	política	
de	alguém	no	campo	dos	costumes,	sendo	comum	a	identificação	nos	apoiadores	do	
Partido democrata. o termo ganha uma conotação parecida com a de “esquerdista” no 
debate político, em oposição à direita, representada pelos “conservatives”. daí a ten-
tativa	de	distinção	a	quem	reconhece	essa	especificidade	do	debate	norte-americano,	
como é o caso de haYeK (haYeK, 1977, p. XXiii) na introdução ao “caminho da 
Servidão”. curiosamente, o termo escolhido pelos liberais radicais americanos (liber-
tarian)	acaba	sendo	identificado	no	restante	do	mundo	a	correntes	radicais	de	esquerda,	
principalmente o anarquismo.

3.	 Mais	adequado	seria	chamá-lo	de	ensaio,	já	que	não	se	expõe	o	tema	da	maneira	que	
seria	considerada	científica	ou	algo	do	gênero.
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Do	mesmo	modo,	a	defesa	da	propriedade	já	aparece	nos	mais	diversos	
escritos, desde um aristóteles preocupado com o bem comum e com as 
coisas	que	não	sejam	de	ninguém	e	que	por	isso,	possam	ser	descuidadas,	
até a presença de John locke, predecessor do iluminismo Britânico e quem 
erigiu	com	grave	firmeza	os	princípios	que	fundariam	a	posteriormente	
conhecida “corrente liberal”.

O	filósofo	inglês	defende	basicamente	a	existência	de	direitos	naturais	
contra os quais nenhum poder coercivo possa se erguer, a saber, a vida, 
a	liberdade	e	a	propriedade.	Deste	modo,	fica	clara	a	visão	do	Liberalis-
mo como uma doutrina, sobretudo, de limitação. limitação aos poderes 
externos	 que	 interfiram	na	 área	 privada,	 na	 área	 que	diga	 respeito	 aos	
indivíduos.

com essa doutrina da limitação, casa-se a idéia de direitos negativos. 
O	direito	subjetivo,	pois,	é	uma	pretensão	contra	a	coerção,	é	um	poder	
que o indivíduo possui de exigir a abstenção do poder estatal, logo, sendo 
negativo. o indivíduo não adquire os direitos por causa da existência es-
tatal. ao contrário, os possui, a despeito de o estado existir ou não. cabe 
à autoridade, se pretende ser legítima, protegê-los ao não atacá-los.

o estado de direito é uma idéia que surge a partir de uma negação. a 
distinção	já	antiga	entre	uma	esfera	pública	e	uma	esfera	privada	destaca-se	
à medida em que amplia a segunda, ao custo de uma necessária limitação 
da primeira.

Só é legítimo o poder estabelecido com base em um consenso. o 
consenso aqui não é o hobesiano, consenso do medo e sim o consenso 
do	contrato	e	da	vontade.	Não	por	acaso,	a	figura	clássica	do	acordo	de	
vontades, essência do campo das relações cíveis, a disposição sobre pa-
trimônio,	torna-se	a	figura	essencial	deste	Estado	liberal	(uma	realização	
impossível?).

É a iniciativa dos indivíduos que faz nascer uma entidade estatal que 
proteja	os	direitos	naturais	acima	citados.	Uma	entidade	nascida	de	forma	
contrária,	com	base	na	coerção	e	não	no	consentimento	ou	que	deseje	avan-
çar sobre o direito dos indivíduos que precedem (e é importante destacar 
esta	precedência,	que	 significa	 importância)	 esta	organização	não	pode	
ser	correta	e	justa,	restando	aos	indivíduos	o	poder	de	resistir	ao	arbítrio	
indevido, sendo este um outro direito, o da resistência.

deste rol básico de princípios, parte locke. em princípio, não é pos-
sível	identificá-lo	como	um	radical.	Ao	contrário,	há	quem	o	identifique	
como um moderado, especialmente pelo contexto em que os escritos (e o 
espírito) do inglês foram gestados, da convulsão republicana e da restau-
ração monárquica da inglaterra. 
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3. hiStória e DoUtriNa

a inglaterra do século Xvii, na qual locke vive, é produto da reforma 
Protestante e do constante avanço tecnológico propiciado pela liberalização 
dos mercados, pelo aumento de importância dos burgueses, os empresários 
e comerciantes. É produto ainda não acabado, uma vez que a revolução 
industrial só se sedimenta nos séculos seguintes, mas ainda assim produto, 
visto	que	as	grandes	modificações	políticas	e	econômicas	já	começam	a	
se realizar. 

as lutas políticas entre burgueses ascendentes e nobres em decadên-
cia, entre os detentores de monopólios mercantilistas e os defensores do 
livre-comércio, entre o poder da terra e da hierarquia contra o poder do 
trabalho e do comércio acabaram descambando em muitos momentos 
para o sangue.

É o tempo em que assumem os reis católicos (Jaime i e carlos i), 
da Guerra civil e da república Puritana de cromwell que os destitui, 
com apoio do exército (único período republicano da história inglesa) da 
reassunção	da	dinastia	católica	Stuart	e	por	fim,	da	chegada	ao	poder	de	
Guilherme de orange, príncipe da holanda, que com apoio do Parlamento 
restabelece a supremacia protestante no reinado da inglaterra, no episódio 
conhecido como revolução Gloriosa, que limitando os poderes reais, esta-
belece o “triunfo do liberalismo político sobre o absolutismo” (ainda que 
não	houvesse	esses	nomes	para	qualificar	a	política	de	então).	

É preciso entender que as instituições políticas posteriormente qua-
lificadas	de	liberais	(ou	burguesas,	um	termo	que	acaba	por	adquirir	uma	
carga negativa, como que fosse sinônimo de deturpação política) foram 
geradas não como aplicação de uma solução teórica ou racionalista, mas 
como	uma	resolução	prática	de	conflitos.	O	parlamento	não	é	a	mesma	
casa	em	que	aristocratas	conflitavam	e	transigiam	com	o	rei,	mas	é	uma	
herdeiro dileto daquela tradição. 

Vale	lembrar	que	neste	período	turbulento,	mais	especificamente	no	
período pós-dissolução do Parlamento, locke tem seu primeiro exílio, 
em decorrência de suspeitas de conspirações contra o rei carlos ii4. o 
envolvimento	do	filósofo	político	na	“política	real”	vem	de	antes,	aliás,	
a	partir	de	1666,	do	seu	encontro	com	o	Lorde	de	Shaftesbury,	influente	
político	de	então,	habilidoso	e	flutuante	quanto	aos	seus	apoios.	Somente	
neste contexto é possível compreender as obras de locke, mormente os 

4.	 A	rigor,	Locke	era	figura	política	menor,	levado	de	roldão	pelos	acontecimentos	envol-
vendo o lorde de Shaftesbury, espécie de mentor e quasi-patrão	do	filósofo.
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dois tratados sobre o Governo, com especial atenção ao Segundo tratado, 
que expõe o credo político básico do que mais tarde veio a ser chamado 
de liberalismo.

4. oS DoiS trataDoS e oS DireitoS NatUraiS

locke tem entre suas obras de destaque o “ensaio sobre o entendimento 
humano” e as “cartas sobre a tolerância”, um abordando o conhecimento 
humano como fruto da experiência de cada um (método empírico) e outro 
abordando a tolerância religiosa5.

quanto aos “dois tratados sobre o Governo”, é bastante curioso que 
Locke	 tenha	objetado	a	expor	 seu	nome	como	autor	da	obra,	alegando	
problemas de impressão, em relação aos quais morreu insatisfeito. embora 
só	tenha	assumido	a	autoria	da	obra	no	testamento,	já	se	comentava	que	
locke era o autor do livro6.

o Primeiro tratado nada mais é do que uma refutação ao “Patriarca”, 
uma	obra	de	Robert	Filmer,	hoje	considerada	dispensável,	que	defendia	o	
direito divino dos reis com base na autoridade paterna de adão. em locke, 
é presente a indisposição quanto à explicação irracional do direito. ainda 
que gestado na tradição do direito natural, locke refuta a explicação de 
que	os	direitos	sejam	naturais	porque	inatos,	derivados	de	alguma	tradição	
ou consenso. defende uma noção de direito, que entre a experiência e a 
realidade,	seja	cognoscível.	Neste	ponto,	o	inglês	guarda	uma	característica	
até	hoje	presente	entre	os	advogados	de	uma	noção	jusnaturalista.	Essen-
cialmente, o direito natural é circular em sua defesa de seus fundamentos, 
pois é preciso aceitá-los para concordar com as deduções conseqüentes. 
Embora	um	exemplo	claro	e	essencial	da	filosofia	política	do	direito	natu-
ral	moderno	em	seu	apogeu,	entendemos	aqui	que	Locke	já	não	utiliza	o	
conceito de natureza como um ente substancial, mas sim como um reforço 
(ou esforço) argumentativo à sua defesa da liberdade.

4.1 o estado de Natureza

Para que compreendamos a noção lockiana do estado de natureza, 
é preciso alcançar a idéia exata de um sentido maior no qual se encaixa 
sua	teoria.	O	Direito	Natural	é	a	filosofia	jurídica	por	excelência	de	quase	
toda a história do ocidente até pelo menos o século Xviii, em suas mais 

5. há notícia de uma epístola sobre a tolerância escrita em latim e de outra em inglês, 
além da tradução da primeira.

6. conforme prefácio (chamado de introdução) da edição de cambridge, traduzida pela 
martins Fontes (locKe, 2005, pp. 01-193).
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diferentes versões (cosmogônica, na antiguidade clássica, teológica, na 
idade medieval).

a de locke é mais uma dessas versões, a chamada racionalista, vista 
também em Grotius, hobbes ou Puffendorf. o fundamento da natureza 
como fonte primeva dos direitos humanos não se assenta mais numa visão 
do todo natural ou do todo divino e sim advém de uma razão apreensível e 
exercitável por todo e qualquer homem. nas palavras de norberto Bobbio:

O	pressuposto	filosófico	do	Estado	liberal,	entendido	como	Estado	limita-
do... é a doutrina dos direitos do homem elaborada pela escola do direito 
natural	(ou	jusnaturalismo):	doutrina	segundo	a	qual	o	homem,	todos	os	
homens, indiscriminadamente, têm por natureza e, portanto, independen-
temente de sua vontade, e menos ainda da vontade de alguns poucos ou de 
apenas um, certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, 
à	segurança,	à	felicidade	[...].	(BOBBIO,	2005,	p.	11).	

É a razão, então, que mostra o caminho do estado de evolução dos 
homens.	A	interpretação	tradicional	do	que	significa	este	Estado	de	Natu-
reza para locke é a de que ele é nada mais que uma situação real pela qual 
passara a humanidade antes de chegar a um certo nível de desenvolvimento. 
É bem verdade que da leitura de certos trechos do Segundo tratado isto 
parece bem crível. É o caso das referências à américa pouco desenvol-
vida em comparação com a inglaterra no que concernem à propriedade, 
e da própria noção de evolução (ou marcha contínua de acontecimentos) 
mencionadas no capítulo iv.

Portanto, soa bem razoável o entendimento de, v.g., leonel i. a. mello 
(mello, 2006, pp. 81-89) nos “Clássicos da Política”, ao tratar o estado 
de natureza como “situação real e historicamente determinada”. 

no entanto, permitimo-nos discordar desta interpretação clássica e 
corrente e preferimos encarar o “estado de natureza” de locke como um 
esforço argumentativo. Parece-nos claro que, mais do que reconstruir e 
narrar	uma	situação	fática	de	evolução	num	trabalho	que	talvez	seja	próprio	
de um historiador, o trabalho maior de John locke é convencer o leitor 
acerca de seus postulados. 

mais ainda, o estado de natureza em alguns momentos parece perma-
necer	mesmo	na	situação	em	que	já	se	supera	o	“primitivismo”	(para	quem	
considera que haveria este estado primitivo). isto está posto no próprio 
início do capítulo ii do Segundo tratado.

Para entender o poder político corretamente, e derivá-lo de sua origem, 
devemos considerar o estado em que todos os homens naturalmente estão, 
o	qual	é	um	estado	de	perfeita	 liberdade	[...].	 (LOCKE,	2005,	pp.	381-
382 – grifo nosso).
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atente-se ao verbo “estão”, no tempo presente, que indicaria um es-
tado que ainda persiste. quem também realça esta nuance gramatical é a 
edição comentada de cambridge, citando Seliger, outro estudioso lockiano 
(locKe, 2005, p.382). 

neste estado de natureza, o poder é compartilhado entre todos os 
homens, cabendo a cada um a execução da própria lei natural. locke 
defende, então, que um violador dos direitos naturais pode ser reprimido 
por qualquer outro que viva de acordo com os princípios da razão. todo 
e qualquer homem poderia punir o agressor, embora somente o que teve 
seu direito violado possa dele exigir reparação. discorrendo a respeito do 
Estado	Natural	e	das	possíveis	objeções	acerca	da	“executividade”	da	Lei	
natural, argumenta o inglês:

admito sem hesitar que o governo civil é o remédio adequado para as incon-
veniências do estado de natureza, que certamente devem ser grandes quando 
aos	homens	é	facultado	serem	os	juízes	de	suas	próprias	causas,	pois	é	fácil	
imaginar	que	aquele	que	foi	injusto	a	ponto	de	causar	injúria	a	um	irmão	
dificilmente	será	justo	a	condenar	a	si	mesmo	por	tal.	Mas	desejo	lembrar	
àqueles	que	levantem	tal	objeção	que	os	monarcas	absolutos	são	apenas	
homens	[...]	[que	tipo	de	governo	é	esse]	no	qual	um	homem,	no	comando	
de	uma	multidão,	tem	a	liberdade	de	ser	juiz	em	causa	própria	e	pode	fazer	
a todos os seus súditos o que lhes aprouver, sem que qualquer um tenha a 
mínima	liberdade	de	questionar	[...].	(LOCKE,	2005,	pp.	391-392).	

e mais tarde, arremata: 

Pergunta-se	muitas	vezes,	como	objeção	importante,	onde	estão,	ou	em	al-
gum tempo, estiveram, os homens em tal estado de natureza. ao que bastará 
responder, por enquanto, que, dado que todos os príncipes e chefes de 
governos independentes encontram-se num estado de natureza, claro 
esta que o mundo nunca esteve nem jamais estará sem um certo número 
de certos homem nesse estado. (locKe, 2005, p. 392 – grifo nosso).

o trecho grifado por nós (toda a argumentação encontra-se na pág. 
392 da edição brasileira utilizada de base para este artigo) reforça a tese 
de	narrativa	como	esforço	argumentativo.	Donde	extraímos	que	o	confli-
to de uns contra os outros referido por itaussu está presente em alguma 
organização política mesmo que não primitiva, se baseada na força e não 
no consentimento. não teríamos, claro, um estado de racionalidade que 
seguiria aquele estágio natural, nos moldes do historicismo ou de uma 
evolução mais adequada ao positivismo comtiano. a naturalidade aí é 
simplesmente uma situação em que os homens detém direitos, mas que 
podem não o exercer da melhor forma possível. a presença da autoridade 
pode melhorar, desde que baseada no consenso, o campo de atuação de 

argumentação moral e direitos naturais: o caso de John locke... 269



cada um, mas também pode agravar e violar aqueles direitos naturais, 
bastando para o agir arbitrário.

Se	há	uma	armadilha	da	circularidade	entre	os	jusnaturalistas	(É	na-
tural porque dedutível, é dedutível porque racionalizável, é racionalizável 
porque é natural), parece que locke tenta resolver a questão, reforçando-a 
argumentativamente:	Não	é	que	a	natureza	seja	um	elemento	de	barbaris-
mo,	mas	sim	algo	apreensível	hoje	e	agora.	É	a	razão	e	a	experiência	que	
nos ditará. e a razão e a experiência, de certo modo, convencerá de que a 
propriedade e a liberdade são a natureza.

4.2 o direito de resistência e o contrato (pacto) social do consenti-
mento

verdadeiro direito natural residual, a resistência consiste em reagir à 
agressão aos direitos, e é a arma que garante o exercício da vida, proprie-
dade e felicidade plena. como dissemos acima, existe a função repressora 
e reparativa em responder ao agressor que violou os direitos e há também 
a reação a qualquer governo que viole os direitos que precedem e preva-
lecem sobre o estado.

disso resulta que aquele que tenta colocar outrem sob seu poder absoluto 
põe-se conseqüentemente em estado de guerra com ele, devendo-se entender 
isso	como	declaração	de	um	propósito	contrário	à	sua	vida	[...].	(LOCKE,	
2005, p. 396).

o capítulo iii é a explanação de que o estado natural é oposto ao 
estado de Guerra, o que confronta diametralmente a tese de um hobbes, 
por exemplo. a grande razão pela qual os homens se unem em sociedade 
é evitar o estado de Guerra, sendo este a incerteza sobre a concretização 
da	justiça	e,	portanto,	da	mediação	comum	entre	os	indivíduos.	Somente	
a autoridade fundada no consentimento e não na força e na agressão pode 
pacificar	a	sociedade.

Está	 posta	 a	 característica	 que	 transforma	Locke	 num	pacificador.	
o liberalismo aparece como doutrina da liberdade, mas não de qualquer 
liberdade.	A	 liberdade,	para	que	seja	entendida	como	 tal,	 é	a	 liberdade	
segura pelo consentimento. É a liberdade do contrato. Se não há contrato, 
a resistência só é legítima se baseada na intenção de pactuar à frente.

4.3 Propriedade: fundamentos e evolução

O	estado	de	natureza	é	o	da	igualdade	entre	os	homens.	Nele	já	existe	
a propriedade. de logo, porém, refuta-se a idéia de que a propriedade 
estaria fundamentada em algum principio divino ou externo ao próprio 
homem. em sentido similar ao do Primeiro tratado, o inicio do capítulo 
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sobre propriedade é a refutação de que a propriedade adviria da linhagem 
de adão e noé, noção que, ademais, serviria à nobreza, grupo social em 
declínio. 

de onde vem esse direito ancestral, então? ora, pensa locke, inicial-
mente o mundo é propriedade comum de todos os homens. cada um possui 
tudo,	mas	existe	algo	intrínseco	ao	homem	que	modifica	esta	situação:	o	
trabalho. esta capacidade de operar sobre as coisas do mundo, faz com 
que o homem aproprie-se delas. É assim, v.g., que um homem torna-se 
proprietário	de	um	fruto	e	se	alimenta.	Refletindo	sobre	isso,	o	autor	deixa	
nítida sua tese de que não é comer ou digerir o fruto que torna o homem 
proprietário dele. É a coleta, a interferência na propriedade comum, o tra-
balho,	enfim,	que	transforma	o	fruto	que	era	comum,	de	qualquer	um,	em	
dele, individuo. É o “trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos”.

desta maneira, aliás, o homem se relaciona com todas as coisas, fazen-
do com que seu corpo, que nada mais é do que propriedade do indivíduo 
mesmo,	trabalhe	e	modifique	o	plano	externo	comum.	Este	desforço	de	
cada um faz com que exista a propriedade, independente de qualquer con-
sentimento dos outros indivíduos, uma vez que o ocorrido é fruto da lei 
natural. isto vale inclusive para a propriedade das terras.

a extensão de terra que um homem pode arar, plantar, melhorar e cultivar e 
os produtos dela que é capaz de usar constituem sua propriedade. mediante 
o seu trabalho, ele, por assim dizer, delimita para si parte do bem comum. 
(locKe, 2005, p. 413).

Mas	o	que	permite	que	a	propriedade	claramente	não	esteja	limitada	a	
quem trabalha? o que autoriza que homens possuam terras em quantidade 
tão desigual? a resposta de locke reside num “pedacinho de metal amare-
lo”, que nada mais é do que a moeda. É deste valor comum, valor de troca 
baseado no assentimento dos indivíduos que provem aquela desigualdade, 
esteiada num assentimento. 

Nota-se	que,	conquanto	não	esteja	 tão	preocupado	com	teoria	eco-
nômica	(até	porque	é	questão	de	mais	de	século	até	que	surja	a	noção	de	
economia como modalidade de conhecimento autônoma), locke toca em 
questões como o valor que o trabalho emprega nas coisas e no valor de uso 
que o dinheiro estabelece, alterando a naturalidade do primeiro valor.

4.4 o contrato social, a sociedade política e a liberdade

Somente o consentimento pode estabelecer uma sociedade legítima, 
conforme	vimos.	Melhor	qualificando-a,	essa	sociedade	só	é	legítima	caso	
respeite os direitos naturais intrínsecos à natureza.
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[...]	não	pode,	a	não	ser	que	seja	para	fazer	justiça	a	um	infrator,	tirar	ou	
prejudicar	a	vida	ou	o	que	favorece	a	preservação	da	vida,	liberdade,	saúde,	
integridade ou bens de outrem. (locKe, 2005, p. 385).

estabelecida esta sociedade da vontade dos indivíduos, a regra que 
deve governá-la é a do consentimento da maioria (parágrafo 96 do Segundo 
tratado), pois seria complicado extrair o consentimento de cada um, devido 
às ocupações da vida.

E	esse	governo	existe	com	uma	finalidade	precípua,	prescrita	no	pará-
grafo 124, a saber, a conservação da propriedade. a grande vantagem deste 
estado de consentimento em relação ao de natureza é que nele há uma lei 
fixa	e	estabelecida,	um	juiz	conhecido	e	imparcial	e	um	poder	que	execute	a	
lei da razão. ora, o que são essas vantagens se não na era moderna passou 
a ser conhecido como legislativo, Judiciário e executivo? 

as formas da sociedade política dependem essencialmente de quem 
elabora as leis. daí se extrai qual a principal função, a legislativa. o po-
der de legislar, que é o de tornar concreto os ensinamentos naturais é o 
mais importante e fundamental na commonwealth de locke (sua tradução 
aproximada da civitas). 

embora supremo, este poder é limitado ao bem público da sociedade. 
este bem público consiste em não emitir leis arbitrárias ou extemporâneas, 
o	que	em	sentido	contrário,	significa	promulgar	leis	fixas	e	estabelecidas.	
consiste ainda em não tomar, sob qualquer hipótese, nenhuma parte de sua 
propriedade sem seu consentimento e nunca delegar o poder de elaborar 
leis. não se olvide que para locke todo o governo, inclusive a cobrança 
do quanto que vai sustentá-lo, os impostos, deve ser fruto de consenti-
mento.	Aquele	governo	que	desafie	os	direitos	naturais,	principalmente,	a	
propriedade (que é do corpo e das coisas) dos cidadãos, este governo pode 
ser	derrubado.	A	grande	liberdade	do	individuo	é	não	ser	prejudicado	e	não	
ter limitadas suas aspirações. um governo protetivo que pretenda obstar a 
escolha ou a vontade dos indivíduos não tem legitimidade.

5. o LiBeraLiSMo CoNtra o eStaDo

embora tomado como doutrina ambígua, que fomente revoluções e 
reações	na	mesma	escala,	desprovida	de	um	conteúdo	específico7, resistem 

7. Bobbio (BoBBio, 1997, pp. 57-68) chama o Jusnaturalismo de uma teoria da moral, 
passível de ser preenchida por diversos conteúdos. orlando Gomes (GomeS, 2006, 
pp. 91-100) considera essa característica uma ambigüidade fundamental, a ponto de 
qualificar	 esta	 como	o	drama	do	direito	natural,	 passível	 de	 servir	 à	mudança	ou	 à	
conservação com a mesma valia e paixão.
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aqueles que atrelem o liberalismo a uma doutrina consistente de direitos 
naturais. São os chamados libertários, presentes no debate político norte-
americano, donos de uma retórica explosiva e anti-estatista, caudatária da 
tradição de parcela dos pais fundadores8. um exemplo dessa defesa é a 
sustentação de hans hermann hoppe, no chamado “a prior of argumen-
tation”.

Basicamente, sustenta hoppe, é inconsistente logicamente a negação 
da propriedade, dado que o pressuposto da argumentação é a propriedade 
das cordas vocais do emissor do discurso. assim, a propriedade é o direito 
natural essencial, porquanto sem possuir o próprio corpo, seria impossível 
argumentar9.

ignorando eventuais críticas ao abstracionismo desta ênfase na ine-
gabilidade	do	direito	natural	–	a	obsessão	definitiva	do	jusnaturalismo,	o	
libertarismo apresenta-se como corrente radical que se pretende herdeira 
de uma tradição do liberalismo insurgente, i.e., contra o estado. 

este liberalismo radical desenvolve, em última razão, os pressupostos 
do	contrato	e	de	uma	sociedade	de	indivíduos	e	realça	a	justificativa	moral	
e ética de uma ordem de livre mercado. em verdade, toma-se como direito 
por excelência a propriedade que cada um tem de seu próprio corpo e do 
conjunto	patrimonial	que	consiga	arrecadar	por	meio	dos	contratos	volun-
tários. estes contratos são concretizados pelo entendimento mútuo, pela 
contratualização	da	sociedade.	Assim,	o	Estado	já	não	é	legítimo,	visto	que	
possui a concentração de poder em determinada área.  

Se	o	poder	é	monopolizado	pela	via	política,	já	não	se	pode	falar	em	
ordem legítima. Se ao indivíduo não é garantido o direito de secessão, de 
desvincular-se	da	comunidade	política,	esta	já	não	é	mais	a	garantia	da	
liberdade, uma vez que pretende atar seu integrante a um contrato sem 
rescisão. Se a política depende da participação forçada, não é legítima, 
por mais que ela pretenda garantir bem-estar.

8.	 As	influências	da	Independência	Americana	no	pensamento	radical	é	muitas	vezes	su-
bestimada	nos	estudos	brasileiros,	muito	pela	má	impressão	que	se	detém	da	filosofia	
política norte-americana, muito pela predominância no século XX do socialismo eu-
ropeu nos movimentos de reivindicação política e de ampliação de direitos na política 
nacional.

9. um exemplo da argumentação provocante e abstracionista deste autor está presente no 
texto “the ethics and economics of Private Property”, disponível no site do mise ins-
titutes (www.mises.org) ou na obra “a theory of Socialism and capitalism”, publicada 
pela Kluwer academics Publishers em 1989 e disponível em tradução para o português 
no www.mises.org.br.
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as conseqüências dessa argumentação moral vão longe – e a proposta 
de uma sociedade ideal ou ao menos, a tentativa de se criar uma ordem 
justa,	 próxima	 à	 ordem	 natural,	 aproximam	 e	 afastam	 libertarismo	 e	
aquele liberalismo lockeano. Se a idéia de propriedade como princípio da 
liberdade ou a argumentação moral como fundamento de um sistema de 
direito natural são vizinhos, a construção em hipótese de uma sociedade 
ideal	já	não	encontra	muita	guarida	no	liberalismo	antigo,	espécie	de	fruto	
da experiência.

de outro lado, os anseios ditos racionais do radicalismo liberal atual 
são	fomentados	pela	idéia	de	uma	ordem	justa	e	natural,	independente	do	
que possa acontecer na realidade, i.e., a independência do que é direito 
de um lado, do que é chamado de direito (positivo) por qualquer entidade 
política, do outro, além da lembrança de que ao liberalismo, mais do que 
a organização ou regime político, o que mais interessa é a preservação de 
certos direitos negativos, tidos por fundamentais, esses são pontos cruciais 
de qualquer liberalismo fundamentado na argumentação moral.

6. CoNSiDeraçõeS NaDa FiNaiS
a despeito dos mais de três séculos de distância, locke conserva a 

atualidade dos seus escritos sobre liberdade e não-submissão. Sua defesa 
moral da propriedade, em termos não utilitários, merece atenção, ainda que 
não se concorde com ela, por ser demasiadamente abstrata, como poderia 
argumentar algum historicista. locke apresenta uma defesa de legitimação 
ética do principio da propriedade. Sua obra complexa pode ser tida como 
contraditória em alguns pontos (v. ponto 4.1), o que em verdade só demons-
tra	o	cuidado	que	devemos	ter	na	análise	da	obra	do	citado	filósofo.

naturalmente que estas poucas linhas nem sequer iniciam uma discus-
são em tema tão rico e tão vasto (basta saber que introdução da edição de 
cambridge dos dois tratados equivale em número de páginas ao próprio 
Primeiro tratado), sendo somente uma maneira diletante de não fazer 
esquecer a argumentação moral do liberalismo.
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CaPítulo I
PoR quE JustIfICaR  
o dIREIto dE PuNIR?

Flávia de Macêdo Nolasco1*

Sumário • 1. introdução – 2. o direito Penal ainda é legitimável? – 3. o direito penal como 
limite a atuação estatal – 4. a importância da função da pena na legitimação penal – 5. con-
clusões	–	6.	Referências	Bibliográficas.	

REsumo: o presente estudo tem por escopo examinar a questão da legi-
timidade do ius puniendi, isto é, do direito estatal de punir, cominando, 
impondo e executando uma sanção criminal perante alguém, dito delin-
qüente. Busca-se, após uma análise crítica, determinar se o direito Penal 
ainda	é	necessário	como	meio	de	pacificação	ou	se,	em	razão	de	seu	alto	
custo	social,	já	é	um	instrumento	obsoleto.

PaLaVraS-ChaVe: criSe; direito de Punir; leGitimação; 
Função da Pena.

1. iNtroDUçÃo

após longa evolução histórica, o direito Penal, disciplina que impõe 
a maior das restrições aos direitos individuais, se apresentou como um 
instrumento	necessário	–	porém	intensamente	custoso	–	para	a	pacificação	
social. 

na contemporaneidade, revelou sua face mais cruel: nos anos setenta, 
já	era	evidente	que	desempenhava,	além	de	suas	missões	declaradas,	outras	
tantas	finalidades	ocultas,	escamoteadas,	justamente	porque,	se	expostas,	
não	seriam	facilmente	aceitas,	já	que	levam	à	discriminações	e	desigual-
dades.	Sobre	a	desmitificação	do	Direito	Penal,	assim	esclarece	Jackson	
chaves de azevêdo:

*. Bacharela em direito pela universidade Federal da Bahia – uFBa.



A	análise	crítica	desses	mecanismos	desmitificou	o	Direito	Penal	como	
direito igualitário, base ideológica da ‘defesa social’, ao revelar que: 1º) 
não protege igualmente todos os indivíduos; 2º) não protege apenas os bens 
que interessam igualmente a todos os cidadãos; 3º) penaliza, fragmenta-
riamente, com intensidade desigual, as ofensas aos bens essenciais; 4º) a 
lei não é igual para todos: o status de criminoso é aplicado desigualmente 
entre as pessoas que praticam infrações, mesmo que, por igual, socialmente 
danosas e legalmente graves (não é a prática da infração, por si, que torna 
alguém ‘criminoso’). (aZevêdo, 1999, p. 36).

as referidas funções latentes podem apresentar-se em três níveis dis-
tintos, a depender de seus campos de atuação: o psicossocial, o econômico-
social e o político (BatiSta, 1996, p. 113).

O	primeiro	nível	se	dirige	ao	senso	comum,	afirmando	que	o	Direito	
Penal é igualitário e universal, o que encobre o seu forte caráter discrimi-
nador.	Seria	a	criação	de	uma	justificação	teórica	a	ser	dada	para	todos,	
a	fim	de	manter,	no	plano	dos	fatos,	a	hegemonia	ideológica	de	alguns.	
O	segundo	nível,	por	seu	turno,	objetiva	garantir	bons	resultados	para	o	
sistema econômico, por meio, por exemplo, da criação de um exército 
de reserva1 e da proteção penal à propriedade privada. Por derradeiro, 
o nível político se ocupa do controle das classes sociais e dos eventuais 
opositores políticos, contribuindo decisivamente para a manutenção do 
status quo.

o fato é que a constatação da existência de tais funções nocivas termi-
nou	por	ameaçar	toda	a	construção	jurídico-penal.	Seria	mesmo	necessária	
e	suficiente	a	existência	do	aparato	repressivo	penal?

em virtude do quadro narrado, levando em conta as grandes mazelas 
penais, alguns doutrinadores2 chegaram a propugnar pela extinção do 
referido	ramo,	propondo,	então,	uma	alternativa	radical	e	definitiva	para	
supostamente resolver os problemas penais: o abolicionismo.

tacharam o direito Penal de mera manipulação do discurso, pois não 
o	concebiam	como	meio	adequado	para	concretizar	os	bons	fins	que	pro-
palava, servindo apenas para executar suas funções nocivas, porém reais, 

1. É	 um	 conjunto	 assinalável	 de	 pessoas	 colocadas	 gradualmente	 no	 desemprego,	 de	
modo a garantir a aquisição da força de trabalho dessas pessoas a preços mais baratos, 
otimizando os custos de produção.

2. nesse sentido as obras de: louk hulsman, nils christie, thomas mathiesen e também 
dos abolicionistas mediatos alesandro Baratta e eugenio raúl Zaffaroni.
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a exemplo da seletividade3 e das chamadas cifras negras4. observa-se, 
pois, que a necessidade de existência do direito Penal foi confrontada.

desde o referido confronto, vive o direito Penal uma profunda crise, 
maximizada pela situação de tensão presenciada em todos os ramos de 
conhecimento baseados amplamente em um modelo dedutivo-axiomático. 
Sua própria necessidade resta questionada, assim como suas hipóteses de 
intervenção e meios de atuação. isso é o que aponta Jesús-maria Silva 
Sánchez:

en efecto, es cierto que el derecho penal, entendido como potestad punitiva 
del	Estado	(Derecho	penal	en	sentido	subjetivo,	ius	puniendi),	fundamen-
tada	y	 limitada	por	 la	existencia	de	un	conjunto	de	normas	primarias	e	
secundarias	(Derecho	penal	en	sentido	objetivo),	se	halla	en	crisis.	Es	ésta	
fundamentalmente	una	crisis	de	legitimación:	se	cuestiona	la	justificiación	
del recurso por parte del estado a la maquinaria penal, su instrumento más 
poderoso. Sin embargo, asimismo se halla en crisis la llamada ciencia del 
derecho penal: es ésta una crisis de identidad, en la que lo cuestionado 
es el proprio modelo a adoptar y su autentica utilidad social, y también 
una	 crisis	 de	 legitimidad	 epistemológica,	 de	 validez	 científica.	 (Silva 
SÁncheZ, 2002, p. 14).

3. a seletividade do sistema penal consubstancia-se na reprodução das desigualdades 
sociais	nos	meios	jurídico-penal	e	carcerário.	Apenas	seriam	selecionados pela perse-
cução	e	execução	penais	aqueles	indivíduos	que	já	teriam	sido	excluídos	socialmen-
te	e	não	selecionados	para	serem	beneficiários	das	proteções	jurídicas	supostamente	
concedidas a toda a coletividade. na verdade, a escolha não se dá somente quanto às 
pessoas que suportarão os efeitos penais. a seletividade também se opera quanto aos 
bens	 jurídicos	que	serão	 tidos	como	penalmente	 relevantes	e	às	condutas	que	serão	
criminalizadas, protegendo-se desigualmente os indivíduos. quando se realizam tais 
escolhas, se está reforçando a idéia de que a repressão criminal apenas recairá sobre 
um grupo socialmente desprivilegiado, operando-se, pois, a seletividade de indivíduos 
que sofrerão o estigma de criminosos.

4. a cifra negra, também denominada de oculta, consiste em um número de infrações não 
contabilizado	pelas	estatísticas	oficiais.	O	número	de	crimes	realmente	perpetrados	na	
sociedade, em verdade, seria muito superior ao efetivamente divulgado, e tal fenômeno 
se daria por diversas razões que perpassam, inclusive, pela impossibilidade fática de 
abarcar todos os delitos no sistema repressivo. tendo em vista tal impossibilidade, o 
próprio sistema seleciona certas condutas que serão por ele combatidas, e para tal mis-
ter,	utiliza-se	da	prática	discriminatória	do	fenômeno	da	seletividade,	aqui	já	abordado.	
a repressão, então, via de regra, se dirigiria apenas àquele setor mais vulnerável sócio e 
economicamente,	mas	cuja	punição	já	serviria	para	fornecer	uma	aparente	sensação	de	
segurança. a ocultação de tais dados terminaria por reforçar a ilusão de que o direito 
Penal	conseguiria	efetivamente	cumprir	seus	fins,	servindo	para	pacificar	e	conter	a	
criminalidade (se os dados sobre criminalidade de que se dispõe são mais baixos que o 
real, fabrica-se uma falsa idéia de segurança). 
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A	viabilidade	de	 legitimação	do	mencionado	 ramo	 jurídico,	 então,	
torna-se duvidosa, merecendo tal questão atenção especial dos penalistas 
no tempo presente. É preciso posicionar-se de forma construtiva, quer 
definindo	as	funções	a	serem	exercidas	e	reconhecendo	a	idoneidade	do	
direito Penal para a realização destas, quer negando a validez dos meios 
penais,	e	apontando	as	formas	substitutivas	de	resolução	dos	conflitos.

2. o Direito PeNaL aiNDa É LeGitiMáVeL?

É evidente que mais do que nunca se faz necessário um aprofundado e 
vasto	estudo	acerca	das	finalidades	do	Direito	Penal,	a	fim	de	averiguar	se	
ele	ainda	possui	fins	convenientes	e	indispensáveis	à	vida	em	coletividade,	
ou se pode ser substituído em sua função. no contexto atual, o direito 
Penal ainda é legitimável?

Pensamos que sim.

atualmente, em que pesem os pontos adversos de sua aplicação – que 
em momento algum serão negados –, o direito Penal ainda é um meio 
necessário	e	importante	para	a	pacificação	social.	Não	passa	despercebida	
sua	maleficência,	mas,	em	uma	visão	bastante	realista,	os	prejuízos	por	ele	
causados, observados sob o prisma coletivo, ainda são menores do que os 
por	ele	evitados.	Apesar	de	proporcionar	a	lesão	a	alguns	bens	jurídicos,	
ele tem como escopo – e realmente o realiza – a proteção de outros tantos 
tão ou mais relevantes quanto os restringidos.

não se pode negar que para a garantia de convivência social, fazem-
se indispensáveis vários tipos de controle, isto é, de sistemas de previsão 
e sanção dos comportamentos considerados desagregadores. conforme 
leciona Francisco muñoz conde:

o controle social é condição básica da vida social. com ele se asseguram 
o cumprimento das expectativas de conduta e o interesse das normas que 
regem a convivência, conformando-os e estabilizando-os contrafaticamente, 
em caso de frustração ou descumprimento com a respectiva sanção imposta 
por uma determinada forma ou procedimento. o controle social determina, 
assim, os limites da liberdade humana na sociedade, constituindo, ao mes-
mo tempo, um instrumento de socialização de seus membros. (conde, 
2005, p. 22).

É nesse contexto que se insere o direito Penal, obviamente também 
ele um tipo de controle social. todavia, o problema quanto a esse ramo 
jurídico	se	faz	mais	inquietante	em	razão	da	peculiaridade	de	sua	natureza.	
Por ser uma interferência violenta na esfera de liberdade individual, tem-se 
que	a	referida	disciplina	não	pode	ser	justificada	aprioristicamente,	sendo 
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necessárias profundas incursões acerca de suas reais razões, bem como 
especial cuidado no momento de sua aplicação. 

Exatamente	porque	se	baseia	na	idéia	de	punição,	ou	seja,	de	imposi-
ção	de	uma	medida	aflitiva,	e	porque	isso	inflige	grande	sofrimento	para	
aqueles	sobre	os	quais	recai,	é	que	se	deve	ter	bastante	cautela	ao	justificar	
o direito Penal. não se pode, entretanto, deixar de fazê-lo, uma vez que 
ainda é o melhor instrumento para garantia de uma ordem social mínima 
que	possibilite	a	vida	em	conjunto.	“O	direito	penal	não	é	um	sucesso	
metafísico, mas uma amarga necessidade de uma sociedade de seres im-
perfeitos” (queiroZ, 2001, p. 123).

É cediço que o mal imposto pelo direito Penal é extremamente grave. 
Por isso, tornam-se imprescindíveis a existência das garantias penais e 
processuais penais, bem como a imposição de um limite para todo tipo de 
violência, inclusive, para aquela praticada pelo estado ao argumento de 
aplicação das leis punitivas como se verá a seguir.

Nada	obstante,	precisamente	por	assegurar	uma	situação	mais	benéfica	
para a sociedade é que, mesmo com um custo social considerável que é 
a	pena,	ainda	se	justifica	sua	perpetuação.	É	o	que	esclarece	Jesús-Maria	
Silva Sánchez:

expresándolo en términos más concretos, lo que legitimaria al derecho 
penal sería su capacidad para reducir al mínimo posible el grado de vio-
lencia – en sentido amplio – que se genera en una sociedad. en efecto, la 
ausencia de un derecho penal supondría, de hecho, el abandono del control 
de	la	desviación	al	libre	juego	de	las	fuerzas	sociales:	en	definitiva,	a	una	
dinamica de agresión – venganza (agresión) – venganza. (Silva SÁn-
cheZ, 2002, p. 181). 

na mesma linha é o pensamento de claus roxin:

Si fuera posible matar o lesionar a outro, privarle de sus bienes o enrique-
cerse	mediante	engaño	a	costa	del	patrimonio	ajeno,	la	vida	en	comunidad	
estaria excluida de principio, pues su consecuencia seria una lucha sin 
cuartel	de	todos	contra	todos,	el	hacerse	justicia	por	si	mismo,	la	anarquia	
y uma amenanzadora inseguridad. el moderno derecho Penal no se vin-
cula hoy ya a la inmoralidad de conducta, sino a su dañosidad social, es 
decir, a su incompatibilidad com las reglas de una próspera vida en común. 
(tiedemann; roXin; arZt, 1989, p. 21).

Quanto	a	sua	eficiência	na	realização	das	funções	declaradas,	é	cediço	
que o direito Penal não consegue cumpri-las integralmente. isso, contudo, 
não é uma falha que impossibilita completamente sua	justificação.
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quase nenhum ramo do conhecimento consegue atingir a perfeita 
correspondência	entre	seus	objetivos	e	os	resultados	atingidos	na	prática.	
nem mesmo as chamadas ciências empíricas, entre elas as exatas e as bio-
lógicas, conseguem, em todos os casos, cumprir exatamente aquilo a que 
se propunham e que fundamenta sua existência. no campo das disciplinas 
culturais, então, tal discrepância é ainda mais evidente.

o que importa, portanto, não é a completa eficácia de um ramo do 
conhecimento, mas que ele consiga se mostrar útil na maioria dos casos 
apresentados. em razão disso é que, mesmo reconhecendo a existência de 
funções penais que deslegitimam o próprio ramo, ele ainda é passível de 
defesa, como, inclusive, o é por importantes autores5.

transbordando-se para uma visão abstrata e genérica do direito e de 
suas relações com o meio social, pode-se dizer, inclusive, que a existência 
de	um	ramo	jurídico	tal	qual	o	Direito	Penal	atende	ao	princípio	da	propor-
cionalidade, aqui abordado como princípio geral do direito6.

A	metanorma	objetiva	compatibilizar	princípios	ou	direitos	fundamen-
tais	que	estejam	em	conflito	em	determinada	situação	concreta,	possibi-
litando, assim, o atendimento máximo de uns, com a menor restrição de 
outros. na lição de robert alexy (aleXY, 2007, pp. 110-114), para sua 
verificação,	deve-se	lograr	êxito	em	três	fases	de	aplicação,	quais	sejam,	a	
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.

Quanto	à	primeira	etapa,	basta	que	a	medida	adotada	seja	apta	a	atingir	
o	fim	a	que	se	propõe.	Na	segunda,	o	que	se	observa	é	a	necessidade	de	
adoção	da	providência	em	questão,	ou	seja,	não	pode	existir	outro	meio	que	
restrinja	menos	o	princípio	desfavorecido	e	também	alcance	a	finalidade	
proposta. Finalmente, ultrapassa-se a terceira fase quando o benefício 
logrado com a restrição a um princípio ou direito compensa o grau de 
sacrifício imposto ao interesse contraposto. É dizer: “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. 111).

transpondo-se esses ensinamentos para o problema epistemológico 
ora	abordado	–	a	justificação	do	Direito	Penal	–,	tem-se	o	seguinte	quadro:	

5. nesse sentido: Gamil Föppel, Jesús-maria Silva Sánchez, Paulo queiroz, Winfred 
hassemer. 

6. Sobre os princípios gerais do direito, tércio Sampaio Ferraz Júnior (FerraZ JÚ-
nior,	2003,	p.	248)	afirma	que	“ou	seja	os	princípios	gerais,	em	sua	forma	indefinida,	
compõem	a	estrutura	do	sistema	[...].	São	regras	de	coesão	que	constituem	as	relações	
entre as normas como um todo”.
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o	mencionado	ramo	é	meio	idôneo	para	atingir	a	finalidade	almejada,	qual	
seja,	conferir	juridicidade	e	níveis	mínimos	de	tranqüilidade	à	convivência	
social.	No	que	atine	a	certos	bens	jurídicos,	não	existe	disciplina	que	possa	
concretizar	os	mesmos	fins	alcançados	pelo	Direito	Penal.	Por	fim,	a	rea-
lização	dos	fins	propostos	traz	maior	proveito	que	afetações	para	o	corpo	
social. conclui-se, pois, que é proporcional a adoção e permanência do 
citado ramo do direito. também esse é o ponto a que chega Jesús-maria 
Silva Sánchez, in verbis:

En	realidad,	se	trata	de	someter	el	ejercício	del	ius	puniendi,	de	la	potestad	
punitiva del estado, como un mal que es, a las reglas que presiden el estado 
de	necesidad	[...].	Ello	requiere:	1)	que	el	perjuicio	que	se	procura	evitar	
sea mayor que el que se causa; 2) que la pena sea efectiva para evitar esos 
perjuicios;	y	3)	que	sea	necesaria	en	el	sentido	de	que	no	haya	una	medida	
más econômica en términos de daño social que sea igualmente efectiva. 
(Silva SÁncheZ, 2002, p. 181). 

O	mesmo	doutrinador,	analisando	o	princípio	da	eficiência	e	sua	trans-
posição	para	o	âmbito	das	ciências	jurídicas,	afirma	que,	em	um	exame	
racional de custos e benefícios, apesar do alto custo social do direito Penal 
e da sanção criminal, os benefícios trazidos por sua aplicação ainda são 
mais	significativos	do	que	os	oriundos	de	sua	extirpação.

o autor espanhol alerta para os cuidados que se deve ter com a adoção 
de critérios particulares de outros ramos do conhecimento, mas, no par-
ticular, assevera que, a perspectiva racionalista e utilitarista, nos tempos 
hodiernos,	está	cada	vez	mais	em	voga.	Ao	final,	termina	por	concluir	que	o	
Direito	Penal	deve	sempre	demonstrar-se	eficiente,	isto	é,	deve	mostrar	que	
os custos sociais a ele inerentes são menores do que aqueles que resultariam 
acaso os delitos não fossem punidos (Silva SÁncheZ, 2004, p. 31).

apesar de defender a manutenção do ramo em estudo, o referido 
autor, reconhecendo seu alto custo social, propõe que a atuação penal 
seja	 restringida	àquelas	situações	estritamente	necessárias,	 sob	pena	de	
ineficiência,	No	que	se	refere	à	pena	privativa	de	liberdade,	por	classificar	
como	o	menos	eficiente	instrumento	penal,	é	ainda	mais	rigoroso	quanto	a	
seus limites, determinando a drástica redução de seu espectro de aplicação 
(Silva SÁncheZ, 2004, p. 45).

3. o Direito PeNaL CoMo LiMite À atUaçÃo eStataL

Como	já	adiantado,	a	imperatividade	da	manutenção	do	Direito	Penal,	
contudo,	não	 significa	 seu	emprego	 livre	e	 incondicionado,	 inexistindo	
qualquer tipo de controle da atuação estatal. desde o momento de seu 
surgimento, sempre existiram – em maior ou menor medida – critérios de 
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controle	de	sua	aplicação,	a	fim	de	evitar	os	cruéis	abusos	que	sua	utilização	
indiscriminada pode ocasionar.

em verdade, importa notar que a própria criação e evolução do direito 
Penal	já	foi	uma	tentativa	de	humanizar	as	punições	impostas,	representan-
do, pois, uma fiscalização do sistema punitivo. o fato de existirem previ-
sões	legais	e	penas	determinadas	já	contribuiu	em	muito	para	o	respeito	à	
dignidade da pessoa humana, uma vez que, ainda que em pequena escala, 
minimizava o alvedrio estatal no exercício da pretensão punitiva.

até o século Xviii, por exemplo, a tônica eram as penas cruéis, com 
prioridade para os castigos corporais e as penas de morte. o movimento 
iluminista, com suas idéias racionais e antropocêntricas, entretanto, alterou 
tal cenário, buscando a humanização da punição com o abrandamento e 
o respeito às disposições previamente estabelecidas de direito penal. o 
principal	expoente	do	referido	movimento	no	aspecto	jurídico	foi	Cesare	
Beccaria, que preconizava a substituição, no que se refere à aplicação dos 
dispositivos criminais, da razão da autoridade pela autoridade da razão, 
aqui representada pela lei. a existência de uma legislação a ser respeitada, 
nesse	momento,	já	representava	um	grande	avanço	e	um	elemento	limitador	
dos abusos estatais. assim defendia o mencionado autor:

Quando	as	leis	forem	fixas	e	literais,	quando	apenas	confiarem	ao	magis-
trado a missão de examinar os atos dos cidadãos, para indicar se esses 
atos	são	conformes	à	lei	escrita,	ou	se	a	contrariam;	quando,	finalmente,	
a	regra	do	justo	e	do	injusto,	que	deve	orientar	em	todos	os	seus	atos	o	
homem sem instrução e o instruído, não constituir motivo de controvér-
sia, porém simples questão de fato, então não se verão mais os cidadãos 
submetidos	 ao	 poder	 de	 uma	multidão	 de	 ínfimos	 tiranos,	 tanto	mais	
intoleráveis quanto menor é a distância entre o opressor e o oprimido; 
que se fazem tanto mais cruéis quanto maior resistência encontram, pois 
a crueldade dos tiranos é proporcional, não às suas forças, porém aos 
entraves que lhe são opostos; e são tanto mais nefastos quanto não há 
quem	possa	libertar-se	do	seu	jugo	senão	submetendo-se	ao	despotismo	
de um só. (Beccaria, 2002, p. 23).

mais recentemente, notou-se que a mera previsão legal não era su-
ficiente,	 fazendo-se	 necessária	 a	 limitação	 também	da	 lei	 promulgada.	
notou-se que o simples fato de certa disposição estar na lei formalmente não 
significava	que	ela	podia	compor	o	rol	de	normas	materialmente	definidas	
como tal. estabeleceram-se critérios para a própria criação das normas, não 
só quanto à forma que elas assumiriam, mas também quanto ao conteúdo 
sobre	o	qual	poderiam	versar.	Com	o	escopo	de	definir	o	que	poderia	ser	
objeto	da	norma	penal,	por	justificar	uma	tutela	jurídica	tão	severa,	é	que	
surge	a	teoria	dos	bens	jurídicos.
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O	conceito	de	bem	jurídico,	seara	na	qual,	ainda	hoje,	não	se	formou	
um consenso7, busca delimitar as condutas que podem ser criminalizadas, 
reputando-se, nesse sentido, um importante limite ao direito de punir. o 
bem	jurídico	penalmente	relevante	consistiria	em	um	padrão,	mutável	de	
acordo com a sociedade da época, que serviria de critério norteador para 
aferição da legitimação da intervenção estatal punitiva. 

Percebe-se seu caráter restritivo do ius puniendi quando se estabelece 
que o conceito material de crime não pode ser composto por condutas 
que consistem em meras violações de proposições morais, ideológicas 
ou valores de mera ordenação, isto é, comportamentos afetos somente à 
esfera administrativa (diaS, 1999, pp. 71-79). outro fator interessante 
que	também	importa	na	fixação	de	limites	à	criminalização	é	que	somente	
consistem	delitos	aquelas	condutas	que	sejam	aptas	a	causar	lesão	efetiva	
ou	iminente	perigo	de	lesão	a	um	valor	definido	como	bem	jurídico	penal	
(Prado, 1997, p. 25) 8.

Pode-se	dizer	então	que	o	Direito	Penal,	em	sua	essência,	objetiva	ser	
ao	mesmo	tempo	um	meio	eficiente	de	neutralização	de	conflitos	sociais,	e	
um	parâmetro	para	a	atuação	estatal	punitiva,	a	fim	de	impedir	que	ocorram	
excessos.	Tal	idéia	reforça	a	afirmação	de	Franz	von	Liszt	que	definiu	o	
direito Penal como a Magna Carta do delinqüente e como limite intrans-
ponível da política criminal (haSSemer, 2005, p. 313).

Não	obstante	as	grandes	vitórias	 já	alcançadas	no	que	se	 refere	ao	
sistema penal, o ius puniendi	posto	deve	ser	sempre	discutido,	já	que	re-
presenta – e sempre representará, pois inerente à sua natureza – um grande 
cerceamento de liberdade.

O	direito	de	punir	que	detém	o	Estado	precisa	ser	justificado	em	bases	
bastante	definidas	e	estreitas,	a	fim	de	que	se	possa	compatibilizar	uma	vio-
lência	institucionalizada	de	tal	monta	com	a	figura	do	Estado	Democrático	

7. Somente	a	título	ilustrativo,	trazem-se	aqui	as	definições	de	bem	jurídico	penalmente	
relevante	apresentadas	por	Francisco	de	Assis	Toledo	e	Jorge	de	Figueiredo	Dias,	a	fim	
de que se perceba a divergência existente. o mencionado autor brasileiro (toledo, 
2007,	p.	16)	define	que	bem	jurídico,	no	âmbito	penal,	consiste	em	“valores	éticos-
sociais	que	o	direito	seleciona,	com	o	objetivo	de	assegurar	a	paz	social,	e	coloca	sob	
sua	proteção	para	que	não	sejam	expostos	a	perigo	de	ataque	ou	a	lesões	efetivas”.	O	
doutrinador português (diaS, 1999, p. 63), a seu turno, enuncia o referido instituto 
como sendo “a expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manu-
tenção	ou	integridade	de	um	certo	estado,	objeto,	ou	bem	em	si	mesmo	socialmente	
relevante	e	por	isso	juridicamente	reconhecido	como	valioso”.	

8. insta observar neste ponto que, no atual modelo social da sociedade do risco, são cada 
vez	mais	freqüentes	os	tipos	de	perigo,	o	que	termina	por	fulminar	a	clássica	definição	
de	bens	jurídicos.	
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de direito. Faz-se imprescindível, pois, que sempre se questione acerca 
das	finalidades	do	Direito	Penal,	a	fim	de	avaliar,	periodicamente,	se	elas	
ainda	são	satisfatórias	quanto	à	garantia	de	maior	pacificação	social	com	
os menores danos social e individual.

4. a iMPortâNCia Da FUNçÃo Da PeNa Na LeGitiMaçÃo 
PeNaL

concluindo-se pela atual importância do direito Penal, em seguida, 
insta	delimitar	seu	âmbito	de	atuação	e	suas	finalidades,	a	fim	de	não	só	
prescrever metas a serem buscadas, mas de condicionar sua aplicação para 
alcançá-las.

nesse contexto, a determinação da função da pena é de extrema im-
portância, pois, malgrado não se confunda com a própria função do direito 
Penal, com ela se relaciona intimamente. raúl Zaffaroni (ZaFFaroni; 
PieranGeli, 2008, p. 108), inclusive, defende que “posto que a pena é o 
que caracteriza o direito penal, cada teoria da pena é uma teoria do direito 
penal	que	tem	suas	próprias	raízes	filosóficas	e	políticas”.

evidente, pois, que as penas são o traço preponderante do direito 
Penal.	Todo	o	sistema	jurídico-penal	(com	seus	princípios	e	garantias)	se	
desenvolve	de	maneira	peculiar	justamente	porque	se	sabe	que,	ao	final	
da persecução penal, pode ser imposta uma sanção criminal, que, ainda 
que	não	seja	privativa	de	liberdade,	importa	em	grande	coerção	à	esfera	
de atuação do delinqüente. exatamente por possuir uma medida repressiva 
mais invasiva e distinta da cominada pelos demais ramos do direito é que 
se	justifica	que	seja	um	sistema	bastante	particular.	

A	fixação	da	finalidade	da	pena	possibilita	a	limitação	da	pretensão	
punitiva	–	que	passa	a	se	justificar	apenas	nas	situações	pré-determinadas	
–, bem como seu controle racional, a ser realizado socialmente. daí advém 
a	importância	de	se	estudarem	as	diversas	teorias	da	pena	já	formuladas	
e que continuam sendo adotadas e aplicadas, ainda que com adaptações. 
nesse sentido é a opinião de Santiago mir Puig (PuiG, 1982, p. 78), 
que	afirma	que	“la principal consecuencia que se sigue del fundamento 
político de la pena es la de que el mismo supone una serie de límites al 
empleo desta”.

Outrossim,	é	mister	estudar	e	entender	as	diversas	finalidades	atribuídas	
ao direito Penal e ao seu instrumento mais importante – a pena – em virtude 
de	sua	estreita	correlação	com	os	fins	do	Estado.	Saber	quais	são	as	missões	
do	Direito	Penal	e	da	sanção	criminal	importa	em	também	identificar	as	
funções	constitucionalmente	definidas	do	Estado.	Sérgio	Salomão	Schecaira	
e alceu corrêa Júnior assim se manifestam sobre o tema:
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René	Ariel	Dotti	inferiu	que	a	pena	é	uma	instituição	social	que	reflete	a	
medida do estágio cultural de um povo e ainda, o regime político a que ele 
está	submetido.	[...]	A	instituição	tem	efeito	duradouro,	pois	é	resultado	da	
própria	evolução	de	um	povo,	e	tende	a	permanecer	ainda	que	se	modifi-
quem	as	normas	regulamentadoras.	[...]	A	evolução	social	atingida	por	um	
povo, além de se apresentar na maneira como é tratado e punido aquele que 
cometeu	o	ilícito	penal,	caracteriza-se	também	ao	verificarmos	as	razões,	
motivos	 e	fins	 para	 os	 quais	 são	 aplicadas	 as	 sanções.	 (SCHECAIRA;	
JÚnior, 1995, pp. 37-38).

esse também é o entendimento de Santiago mir Puig:

la función de la pena constituye un tema inevitablemente valorativo 
opinable, pues, y sustraído a la posibilidad de una repuesta independiente 
del punto de vista que se adopte ante la cuestión de la función a atribuir al 
estado. la pena es, en efecto, uno de los instrumentos más característicos 
con	que	cuenta	el	Estado	para	imponer	sus	normas	jurídicas,	y	su	función	
depende de la que se asigne al estado. (PuiG, 1982, p. 67).

Com	efeito,	a	figura	estatal	sempre	lançou	mão	do	Direito	Penal	como	
instrumento de política social na imposição de suas decisões e na defesa dos 
fins	que	pensava	mais	adequados	para	a	sociedade.	Ao	longo	da	história,	
na	medida	em	que	se	alterava	o	modelo	estatal,	também	se	modificava	o	
ordenamento	jurídico	que	lhe	respaldava,	aqui	merecendo	especial	atenção	
as transformações efetuadas no direito Penal e em suas sanções.

No	modelo	absolutista,	por	exemplo,	objetivava-se	centralizar	o	poder	
decisório	em	uma	só	figura,	a	fim	de	concentrar	capital	 suficiente	para	
financiar	as	explorações	ultramarinas	dos	reinos	europeus.	Nessa	época,	
o	direito	de	punir	também	era	exercido	pela	figura	do	rei	(ou	por	aqueles	
aos quais ele delegava tal tarefa), e as penas tinham caráter de trabalhos 
forçados, nas chamadas casas de correção ou casas de trabalho (ramíreZ, 
1982, pp. 117-118). o uso da mão-de-obra dos delinqüentes era interessante 
e conveniente, pois possibilitava enorme exploração de força produtiva, 
gerando	muitos	ganhos	financeiros,	sem,	entretanto,	originar	crises	sociais,	
afinal	a	população,	vivendo	um	período	de	bonança	econômica,	não	se	
preocupava com o destino dos criminosos.

com a ascensão da burguesia ao poder, transforma-se o estado ab-
solutista em liberal. a fundamentação de tal modelo na idéia de contrato 
social, o qual determinava que todos deveriam ceder um pouco de sua 
liberdade de atuação em prol da convivência comunitária, contribuiu para 
o desenvolvimento de uma fundamentação retributivista da pena (PuiG, 
1982, pp. 72-73). aqueles que descumpriam o contrato firmado, atuando 
livremente na prática de delitos, deveriam ser reprimidos, impondo-se a eles 
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mal de igual monta ao perpetrado. isso é que corresponderia à efetivação 
da	justiça	no	seio	social	nessa	época.

o estado Social, por sua vez, intervinha ativamente na vida da socie-
dade, o que conferiu maior importância à sua atuação na esfera penal. o 
crime passou a ser reconhecido como produto da existência social, reque-
rendo ampla intervenção estatal com vistas a atuar diretamente nas causas 
sociais do delito. o que se buscava era evitar o cometimento de condutas 
típicas,	e,	para	tal	mister,	a	figura	estatal	empreendeu	um	forte	combate	
à criminalidade, aplicando penas revestidas de grande caráter preventivo 
(PuiG, 1982, p. 74).

Evidente,	pois,	que	o	Estado	e	seus	fins	interferem	e	até	condicionam	
as funções desempenhadas pelo direito Penal e por seu principal instru-
mento, a sanção criminal.

Outrossim,	releva	ainda	notar	que	é	importante	estudar	as	finalidades	
de	qualquer	instituto	não	só	para	perceber	suas	inter-relações	e	identificar	
suas características atuais,	mas	 também	para	 definir	 e	 condicionar	 seu	
aspecto futuro.

as teorias da pena, por exemplo, com suas hipóteses acerca dos 
fundamentos da sanção criminal, são de extrema importância não só para 
a adequada aplicação do mencionado instituto, mas também para que se 
determine	um	modelo	ideal	de	função	–	ou	funções	–	da	pena,	a	fim	de	que,	
objetivando	alcançar	o	padrão	estabelecido,	consiga-se	criticar	e	melhorar	
o estágio atualmente vivenciado.

A	questão	da	justificação	da	pena,	portanto,	não	se	limita	à	constatação	
do cenário atual, é dizer, do ser, mas, sim, prescreve modelos a serem se-
guidos, evidenciando uma preocupação com a determinação do dever ser 
da pena. com esse imperativo de comportamento, procura-se melhorar os 
institutos atuais, contribuindo para sua evolução.

o que se busca não é a mera teoria declaratória, mas sim uma visão 
teórica que se ligue indissociavelmente à praxis, de modo a colaborar para 
a reconstrução e para a melhoria da realidade posta, estipulando metas a 
serem alcançadas e meios de persegui-las.

É importante constatar que o direito Penal, através de suas penas, 
desempenha	finalidades	disfuncionais,	isto	é,	ilegítimas.	Contudo,	a	cons-
tatação de que, no atual estágio, convivem funções declaradas e funções 
ocultas	não	é	suficiente	para	propor	a	extinção	da	disciplina	aludida.	O	
que tal constatação pode gerar é, tão-somente, a tentativa de melhorar a 
realidade penal posta.
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Nesse	caso,	faz-se	premente	um	profundo	estudo	acerca	dos	fins	que	
podem	ser	perseguidos,	a	fim	de	identificar	a	doutrina	que	melhor	se	coa-
duna com as funções do atual modelo de estado e que expõe os melhores 
fins	penais.

Feito isso, impende tentar conformar a atual realidade com o modelo 
ideal, sempre o tomando como parâmetro. Se as funções legítimas são o 
exemplo,	é	necessário	que	se	trabalhe	a	fim	de	minorar	ao	máximo	as	fun-
ções ilegítimas. não basta, pois, a conclusão utópica de quais são as metas 
do direito Penal e de suas sanções, mas, sim, exige-se um comportamento 
pró-ativo, com o intuito de condicionar a atuação penal, melhorando-a.

nesse contexto, cabe ainda salientar que a eleição de certa teoria dos 
fins	da	pena	influencia	diretamente	o	modelo	de	teoria	do	delito	que	se	
desenvolverá	em	determinado	ordenamento	jurídico.

a teoria do delito é a parte do direito Penal que se propõe a estudar os 
elementos gerais caracterizadores dos delitos. investiga-se, sob esse rótulo, 
quais são os traços determinantes para que certo comportamento humano 
seja	classificado	como	crime,	a	fim	de	que	se	possa,	no	caso	concreto,	
identificar	as	condutas	típicas	e	as	atípicas,	aplicando-se	as	conseqüências	
pertinentes a cada caso.

de acordo com raúl Zaffaroni (ZaFFaroni; PieranGeli, 2008, p. 
334), a teoria do delito é uma construção dogmática, que nos proporciona 
o caminho lógico para averiguar se há delito em cada caso concreto. Já 
hans-heinrch Jescheck (JeSchecK, 1993, p. 91) preceitua que “la teoría 
del delito no estudia los elementos de cada uno de los tipos de delito, sino 
aquellos componentes del concepto de delito que son comunes a todos los 
hechos punibles”.

A	teoria	da	pena,	por	sua	vez,	objetiva	identificar	as	razões,	os	moti-
vos	de	se	justificar	uma	interferência	violenta	na	esfera	de	liberdade	dos	
indivíduos, tal como o ius puniendi estatal, que pode aplicar punições 
bastante restritivas.

diante dos conceitos expostos, não se pode negar a profunda conexão 
entre ambos. ao mesmo tempo em que a teoria do delito indica quais são 
as condutas humanas passíveis de punição, a teoria da pena informa quais 
os	fins	almejados	com	a	punição	imposta,	bem	como	quais	os	seus	limites.	
no dizer de Santiago mir Puig:

la teoria del delito no se halla, em efecto, desvinculada del fundamento y 
de la función de la pena. al contrario, constituye la determinación de las 
fronteras	mínimas	de	lo	que	puede	ser	objeto	de	una	pena	y	de	su	respues-
ta a la pregunta de cuáles son los elementos que deben concurrir, como 
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 mínimo y con carácter general, para que algo sea punible. la contestación 
a este interrogante ha de depender, por tanto, de la función que se atribuye 
a	la	pena	y	de	los	límites	que	se	impongan	de	modo	general	a	su	ejercício.	
(PuiG, 1982, p. 79).

Por	fim,	insta	salientar	que	o	estudo	das	funções	da	pena	está	intima-
mente ligado à questão do destino do direito Penal.

delimitar suas missões, bem como o momento em que atuarão seus 
postulados é importante, pois indica que naquela situação, seu emprego é 
necessário,	restando	justificada	sua	existência	e	o	predomínio	das	teorias	
legitimadoras. caso não se vislumbre mais qualquer hipótese de atuação 
imprescindível do direito Penal, tomam lugar as teorias deslegitimadoras, 
que,	antes	de	buscar	a	extinção	do	citado	ramo	jurídico,	deverão	propor	
soluções	diversas	das	penais	para	os	conflitos	sociais.

o futuro do direito Penal, pois, está intimamente relacionado à de-
terminação	de	suas	funções,	o	que,	por	sua	vez,	requer	a	identificação	das	
finalidades	de	seu	principal	instrumento:	a	pena.

caso se evidencie que o direito Penal não é mais um meio de neu-
tralização	de	conflitos	conveniente,	caberá	aos	juristas	identificar	outros	
meios hábeis para a realização da antiga tarefa penal. Por outro lado, se 
se concluir pela manutenção do sistema penal, ainda que com alterações 
naturais de um processo evolutivo, o importante será delimitar corretamente 
seus	fundamentos	e	objetivos,	a	fim	de	controlar	efetivamente	sua	necessária	
atuação.	É	o	que	deflui	dos	ensinamentos	de	Jorge	de	Figueiredo	Dias:

a razão de um tal interesse e de sua persistência ao longo dos tempos está 
em	que,	à	sombra	do	problema	dos	fins	das	penas,	é	no	fundo	toda	a	teoria	
do direito penal que se discute e, com particular incidência, as questões 
fulcrais	da	legitimação,	fundamentação,	justificação	e	função	da	intervenção	
penal	estatal.	Por	isso	se	pode	dizer,	sem	exagero,	que	a	questão	dos	fins	da	
pena constitui, no fundo, a questão do destino do direito penal. e por isso 
também qualquer revisitação dos problemas básicos do direito penal não 
se	pode	ainda	hoje	furtar	à	tentativa	de	fazer	o	ponto	da	querela	sobre	as	
finalidades	da	pena	criminal	e	de	divisar	os	caminhos	do	futuro	próximo.	
(diaS, 1999, p. 89).

5. CoNCLUSÃo

À luz desse quadro, conclui-se, que o direito de punir deve, sim, ser 
legitimado	atualmente,	com	base	nas	modernas	doutrinas	dos	fins	da	pena,	
porque	ele	ainda	é	fundamental	instrumento	de	neutralização	de	conflitos	
e	conseqüente	pacificação	social.
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ademais, o direito Penal ainda evidencia a importância de sua perpe-
tuação porque regula de maneira essencial a convivência humana, por meio 
da	tutela	de	bens	jurídicos	relevantes.	O	estudo	de	seus	fundamentos	tem	
grande	valor,	pois	possibilita	a	identificação	dos	fins	da	pena,	condicionando	
a	sua	futura	configuração,	a	fim	de	viabilizar	sua	melhor	adequação	às	reais	
necessidades da sociedade.

o direito Penal, sem dúvida, não é um instrumento ideal para a 
composição	dos	conflitos	penais.	Todavia,	 também	sem	hesitar,	é	de	se	
reconhecer	que	é	o	melhor	meio	que	possuímos	até	o	momento,	já	represen-
tando um avanço diante dos anteriormente ainda mais freqüentes arbítrios 
estatais. atualmente, o direito Penal, apesar de seus defeitos, ainda surge 
como	a	flor	representante	da	esperança	de	Carlos	Drummond	de	Andrade	
(andrade, 1988, pp. 97-98): “É	feia.	Mas	é	uma	flor.	Furou	o	asfalto,	
o	tédio,	o	nojo	e	o	ódio”.
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CaPítulo II
EutaNásIa: quEstõEs étICas  

E JuRídICo-PENaIs RElEvaNtEs

Luane Rodrigues Bomfim*

Sumário •	1.	Introdução	–	2.	O	conceito	de	eutanásia	e	suas	classificações:	2.1	Outros	con-
ceitos relacionados: ortotanásia, distanásia, mistanásia e suicídio assistido – 3. Prolongamento 
artificial:	até	quando	prolongar	a	vida?	3.1	O	direito	à	vida	e	a	noção	de	vida	digna;	3.2	A	
vontade do paciente sob o viés do princípio da autonomia – 4. a posição do direito penal 
brasileiro	–	5.	Breve	análise	acerca	da	ortotanásia	–	6.	Referências	Bibliográficas.	

REsumo: Este	artigo	pretende	estudar	o	tratamento	jurídico-penal	da	euta-
násia e dos conceitos a ela relacionados, notadamente quanto à possibili-
dade	de	interrupção	terapêutica	do	suporte	artificial	de	vida	dos	pacientes	
terminais. Será abordado entendimento considerando a conduta eutanásica 
crime de homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, situação distinta 
da suspensão terapêutica, examinada sob o ponto de vista da ética médica. 
O	prolongamento	artificial	de	vida	é	uma	possibilidade	a	ser	avaliada	em	
cada caso, inexistindo, para o médico, um dever de manter a qualquer 
preço	a	vida	que	já	está	inserida	em	um	incontornável	processo	de	morte.	

PaLaVraS-ChaVeS: eutanÁSia; Paciente terminal; Bio-
Ética; direito Penal.

1. iNtroDUçÃo

a eutanásia não é um fenômeno novo, trata-se de uma prática presente 
em toda a história da humanidade, sendo, inclusive, bastante comum na 
antiguidade.	Os	juízos	de	valor	realizados	sobre	essa	conduta	em	função	
do tempo, espaço e do contexto sócio-cultural em questão é que variam 
muito, fato que torna esse tema sempre atual. em função da intensa evo-
lução tecnológica da segunda metade do século XX, que culminou com 
espantosos avanços nas ciências biomédicas, esse tema volta a aparecer 
no quadro social e passa a ser discutido sob os pontos de vista médico, 
ético e legal.
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o conceito de morte mudou; antes, a morte se dava quando o coração 
cessasse	suas	atividades.	Hoje,	está	presente	o	conceito	de	morte	encefá-
lica, segundo o qual o indivíduo está clinicamente morto quando a área 
cortical	e	o	tronco	encefálico	estão	lesionados	definitivamente.	Ocorre	que,	
neste caso, as demais funções do organismo ainda podem ser mantidas 
provisoriamente,	por	meio	de	suportes	artificiais,	situação	muitas	vezes	
confundida com outros estados de morte aparente, como no coma e no 
estado vegetativo. 

Existe	 uma	dificuldade	 de	 diagnóstico	 que	 não	 afeta	 somente	 aos	
profissionais	da	 saúde,	mas	gera	 efeitos	 também	no	campo	do	Direito.	
Isso	porque	interessa	ao	Direito	definir	o	momento	em	que	começa	a	vida	
de um indivíduo e também o seu término. com o nascimento com vida o 
indivíduo	adquire	personalidade	jurídica,	tornando-se	com	isso	sujeito	de	
direito, capaz genericamente de tutelar direitos e contrair obrigações. nesse 
momento o direito penal tem sua área de atuação máxima como defensor 
do	bem	jurídico	vida.	Com	a	morte	cessa	a	personalidade,	bem	como	a	
proteção do direito penal (apesar da existência de certos delitos contra a 
memória	dos	mortos).	Em	razão	desse	fato	a	definição	do	momento	da	
morte	apresenta	tamanha	importância,	sobretudo	com	o	afinco	de	coibir	
as condutas que visem à supressão da vida de uma pessoa.

assim, é imprescindível investigar qual o tratamento que o direito 
Penal Brasileiro vem dando à questão das novas formas de morrer, con-
siderando	que	o	Código	Penal	não	faz	menção	direta	e	objetiva	sobre	o	
tema. Faz-se o seguinte questionamento: diante da problemática atual 
relacionada	à	possibilidade	de	prolongamento	artificial	da	vida	humana	
em função dos avanços da medicina, e o seu oposto, possibilidade de 
abreviação da vida em situações patológicas irreversíveis, existe uma 
obrigação	jurídica	que	imponha	o	dever	de	manter	a	qualquer	preço	a	
vida que se esvai? 

Por	meio	 de	 uma	 análise	 sistemática	 do	 ordenamento	 jurídico,	 é	
possível se concluir pela possibilidade de o médico abrir mão de recursos 
terapêuticos desproporcionais e inúteis, evitando-se o prolongamento 
desnecessário	da	vida	do	paciente,	seja	porque	não	há	como	melhorá-
la,	seja	porque	já	não	há	mais	perspectiva	de	cura	e	a	morte	é	iminente.	
chegar a um consenso sobre a matéria é um trabalho difícil, de forma 
que ainda não há como oferecer respostas absolutas para os dilemas do 
final	de	vida,	cabendo	aos	estudiosos	do	Direito	a	missão	de	pensar	(ou	
melhor,	 repensar)	 o	 entendimento	 sobre	 a	 eutanásia	 e	 assim	 ajudar	 o	
operador	do	direito	em	seu	ofício	de	tomar	a	decisão	mais	justa	diante	
de um caso concreto.
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2. CoNCeito De eUtaNáSia e SUaS CLaSSiFiCaçõeS

o conceito de eutanásia passou por diversas transformações ao longo 
do	tempo	e,	até	hoje,	não	se	pode	dizer	que	existe	uma	unanimidade	na	
determinação	de	seu	significado.	Pode-se	dizer	que	a	utilização	da	palavra	
“eutanásia”	nos	dias	atuais	remete	ao	ato	de	pôr	fim	à	vida	de	uma	pessoa	
doente1. mas não é só. Possui requisitos que permitem que essa prática, a 
priori	ilegal	e	imoral,	seja	digna	de	uma	menor	reprovabilidade	social	e	
adquira defensores no mundo inteiro. 

no início do século XX, os principais autores que falavam sobre o 
tema denominavam a eutanásia de “homicídio piedoso”, primeiro por ser 
mais	jurídico,	segundo	porque	situava	a	piedade	homicida	em	seu	conteúdo	
geral	(PIÑAN,	1927).	Luiz	Jiménez	de	Asúa	(ASÚA,	1929)	assim	a	define:	
“Eutanásia	significa	‘boa	morte’,	mas	em	sentido	mais	próprio	e	estrito	é	a	
que outro proporciona a uma pessoa que padece uma enfermidade incurável 
ou muito penosa, e que tende a truncar a agonia excessivamente cruel ou 
prolongada”.	Acrescenta	que	a	este	objetivo	fundamental	pode	ainda	se	
juntar	o	objetivo	eugênico	ou	selecionador,	demonstrando	as	influências	
do darwinismo naquele período.

Porém, há que se fazer uma formulação consentânea com os dias atuais. 
assim, parece claro a necessidade da antecipação da morte, realizada por 
terceiro,	bem	como	que	o	paciente	seja	terminal	e	incurável2. quanto ao 
sofrimento, não precisa ser físico, admitindo-se o sofrimento psíquico ou 
moral3.	O	elemento	subjetivo,	caracterizado	pelo	móvel	piedoso,	também	
é	requisito	essencial	para	a	configuração	da	conduta	eutanásica,	razão	pelo	
qual	deve	ser	excluído	do	conceito	a	prática	com	fins	eugênicos	e	selecio-
nadores, ou egoísticos e econômicos. entende-se que o pedido do enfermo 
também	seja	necessário,	e	na	impossibilidade	de	fazê-lo	por	incapacidade	
superveniente, decide seu representante legal, desde que tenha deixado 
claro a sua vontade antes de tornar-se incapaz.

1. É a partir de thomas morus e roger Bacon no séc. Xvii que o termo eutanásia adquire 
o	significado	que	faz	referência	ao	ato	de	por	fim	à	vida	de	uma	pessoa	enferma	(PES-
Sini; BarchiFontaine, 2005).

2. incurabilidade no seu sentido mais amplo, não apenas aquela resultante da impossibili-
dade da medicina de agir. deve ser analisada segundo as condições sócio-econômicas 
do paciente.

3. admite-se o sofrimento moral do tetraplégico, o sofrimento por antecipação do porta-
dor de alzheimer ou o sofrimento presumido do indivíduo em estado vegetativo persis-
tente que declara previamente preferir a morte a tal situação (villaS-BÔaS, 2005). 
cf. minahim, 2005.
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No	que	tange	às	classificações,	a	eutanásia	pode	ser:	quanto	ao	modo	
de	atuação	do	agente	(ativa	e	passiva),	quanto	à	intenção	do	sujeito	ati-
vo (direta e indireta ou de duplo efeito), quanto à vontade do paciente 
(voluntária e involuntária) e quanto à motivação do autor (libertadora ou 
eliminadora e econômica).

A	primeira	classificação	leva	em	conta	o	modo	de	execução	do	ato	
eutanásico, que pode se dar através de uma conduta comissiva – eutanásia 
ativa, ou através de uma omissão – eutanásia passiva. 

a questão que pode ser suscitada diz respeito à eutanásia passiva, que 
muitas vezes é confundida com a ortotanásia. distingui-las é necessário, 
eis que o tratamento que se quer dar a cada uma delas é diverso. na eu-
tanásia	passiva	tem-se	a	morte	como	algo	querido	e	desejado,	porém,	ela	
advém de uma conduta omissiva do agente. É o caso da suspensão de um 
tratamento quando ele ainda se mostra útil ao paciente, porque ainda pode 
lhe	beneficiar	de	algum	modo.	Não	se	confunde	com	as	condutas	médicas	
restritivas4,	já	que	nelas	a	intenção	é	não	prolongar	indevidamente	a	vida	
do doente, nem lhe impor intervenções desnecessárias que em nada lhe 
acrescentam, casos típicos de ortotanásia.

a problemática reside no fato de que a eutanásia passiva é ilícita, 
constitui crime de homicídio (privilegiado pelo valor moral), enquanto 
que a ortotanásia é lícita. as decisões de não-tratamento, de omissão ou 
suspensão	de	suporte	vital	são	embasadas	em	critérios	médico-científicos	
de indicação ou não da medida, de forma que constituem exercício médico 
regular. ademais, elas não visam abreviar a vida do paciente, mas apenas 
deixar	que	ela	siga	seu	fluxo	naturalmente.

A	segunda	classificação	relaciona-se	com	a	intenção	do	sujeito	ativo.	
diz-se eutanásia direta quando o agente, agindo por compaixão, pratica 
atos no sentido de encurtar a vida do agente, eliminando o seu sofrimento. 
na eutanásia indireta, por sua vez, o agente não quer provocar a morte, mas 
aplica	medicamentos	com	a	finalidade	de	tirar	a	dor,	que	possuem	como	
efeitos paralelos o encurtamento da vida (minahim, 2005). isto é muito 
freqüente nos pacientes oncológicos em fase terminal. 

a eutanásia de duplo efeito é aceita com relativa tranqüilidade e não 
constitui crime, por faltar-lhe o animus necandi. como está presente um 
conflito	de	interesses	representado	pelo	dever	de	aliviar	a	dor	e	o	risco	de	

4. atos dos médicos que se direcionam à omissão ou à suspensão de uma medida de 
prolongamento	artificial	de	vida,	ao	avaliar	a	não	indicação	de	uma	medicação,	do	uso	
de um aparelho ou realização de um procedimento para aquele caso (villaS-BÔaS, 
2005).
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morte	indesejada,	o	primeiro	prevalece,	pois	o	risco	em	questão	é	permitido	
pelo direito, e a conduta ao menos propicia certo alívio ao doente em seus 
últimos momentos (villaS-BÔaS, 2005).

a eutanásia quanto à vontade do paciente pode ser voluntária, quando 
solicitada pelo paciente capaz e autônomo; e involuntária, quando realizada 
por decisão de um terceiro, normalmente porque o interessado não está 
em condições de decidir5.

Por	fim,	 há	 que	 se	mencionar	 a	 classificação	 de	 Jiménez	 de	Asúa	
(aSÚa, 1929), segundo a qual existe a eutanásia propriamente dita, que é a 
morte	dada	com	fins	libertadores	do	penoso	sofrer,	a	eutanásia	eliminadora	
e a eutanásia econômica. a morte libertadora apoia-se não só na dor, mas 
na incurabilidade, sendo praticada contra os “perdidos irremediavelmen-
te” em conseqüência de alguma ferida ou doença. a morte eliminadora 
baseia-se no conceito de inutilidade, de vidas que carecem de valor, na 
qual	o	fim	preponderante	é	a	eugenia	e	a	seleção.	Visa	melhorar	a	espécie,	
mediante eliminação dos dementes, idiotas e loucos. a morte econômica 
é sugerida quando os indivíduos são uma carga pesada para a família e 
para a sociedade6.

2.1 outros conceitos relacionados: ortotanásia, distanásia, mistanásia 
e suicídio assistido

a nomenclatura ortotanásia	 deriva	 da	 junção	 dos	 radicais	 gregos	
orthos (reto, correto) e thanatos	(morte).	Significa	a	morte	no	tempo	certo,	
nem antes, nem depois da hora. 

a expressão diz respeito à conduta do médico que omite ou suspende 
tratamento	fútil	ou	meramente	protelatório	da	morte	e	cuja	manutenção	
importa	em	mais	prejuízos	e	agonias	para	o	paciente	do	que	benefícios,	
advindo o óbito como conseqüência da própria doença. defende-se a ati-
picidade	de	referido	comportamento,	haja	vista	que	a	morte	já	se	mostra	
como iminente e a utilização de recursos extraordinários apenas adia este 
evento, sem que possa evitá-lo7.

5. há quem entenda que a eutanásia involuntária é aquela que ocorre contra a vontade 
do paciente, não-voluntária seria aquela fruto de decisão de terceiro quando o paciente 
não é capaz para decidir. nesse sentido, Singer (SinGer, 2002). no entanto, não 
parece eutanásia ato praticado contra a vontade do paciente, mas sim homicídio.

6.	 Outras	classificações	costumam	ser	feitas,	mas	fogem	ao	verdadeiro	sentido	de	eutaná-
sia. dentre elas destacam-se a “eutanásia natural”, de Bouquet e Forgue, e a “eutanásia 
pura”, mencionada por claus roxin.

7. Paulo daher rodrigues ensina ser a ortotanásia caso de eutanásia passiva, conduta 
que	“deixa	o	paciente	entregue	ao	inexorável	fim”	(RODRIGUES,	1993,	p.	56).	Maria	
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A	prática	 da	 ortotanásia	 tem	por	 objetivo	 evitar	 que	 ocorra	 a	dis-
tanásia,	ou	seja,	a	morte	depois	do	tempo.	Em	verdade,	a	distanásia	se	
dedica a prolongar ao máximo a quantidade de vida humana, combatendo 
a morte como um inimigo. É a morte lenta, sofrida, decorrente do abuso 
da utilização dos recursos médicos desproporcionais, à revelia da vontade 
e do conforto do doente, sem que com isso se possa reverter o seu quadro 
clínico (villaS-BÔaS, 2005). 

Em	relação	à	distanásia,	costumam	estar	presentes	aspectos	financei-
ros e egoísticos. isto porque a obstinação terapêutica pode ser utilizada 
como meio de obtenção de vantagens econômicas por parte da instituição 
médica, através da aplicação de medidas desnecessárias ou manutenção 
inútil do paciente em uti. ou pode simplesmente ser fruto da vaidade da 
classe médica, incapaz de admitir que, para aquele caso, nada mais pode 
ser feito. 

Assim,	pode-se	afirmar	que	a	distanásia	não	faz	parte	das	condutas	
médicas obrigatórias, ao contrário, deve ser uma prática evitada porque 
causa	mais	prejuízos	ao	paciente	do	que	benefícios.	Sustenta-se,	ademais,	
que	submeter	paciente	a	prolongamento	indesejado	de	vida,	sem	oferecer-
lhe qualidade neste interregno, constitui prática de tortura.

Mistanásia, a seu turno, é a eutanásia social, morte miserável antes 
da hora. a expressão vem do grego mis (infeliz) e thanatos (morte). leo-
nard m. martin (martin apud	SÁ,	2001)	identifica	três	situações	dentro	
desta	categoria:	primeiro,	a	grande	massa	de	doentes	e	deficientes	que	nem	
conseguem ingressar efetivamente no sistema de atendimento médico, por 
motivos políticos, sociais e econômicos; segundo, os pacientes que são 
vítimas do erro médico e, terceiro, os pacientes vítimas de má prática por 
motivos	econômicos,	científicos	ou	sóciopolíticos,	como	ocorreu	com	as	
milhares de vítimas do nazismo.

todavia, o sentido mais marcante da mistanásia é o que se refere à 
morte cruel daqueles que não possuem sequer condição de morrer no 
hospital. morrem nas ruas, nas casas ou, quando muito, nos corredores 
dos hospitais públicos, sem cuidado nem tratamento algum. e o pior é que 
esta modalidade passa despercebida por todos, numa omissão de socorro 
que atinge milhões de doentes durante toda a vida, não apenas em sua fase 
terminal (villaS-BÔaS, 2005; PeSSini, 2004).

de Fátima Freire de Sá também não distingue as duas situações, consideradas a não-
realização de ação que teria indicação terapêutica naquela circunstância (SÁ, 2001). 
ainda no sentido da equiparação: Pablo Stolze Gagliano e rodolfo Pamplona Filho 
(GaGliano; PamPlona Filho, 2003).
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o suicídio medicamente assistido é uma outra hipótese muito comum 
de término de vida, assemelhado à eutanásia, mas que com ela não se con-
funde. É a situação em que a morte é provocada pelo próprio doente com a 
ajuda	de	um	terceiro	–	normalmente	médico	–	que	o	auxilia	comovido	com	
sua	situação.	Não	é	considerada	eutanásia	justamente	porque	a	prática	do	
ato	final	cabe	ao	enfermo,	embora	haja	uma	participação	de	outra	pessoa,	
que o assiste, proporcionando os meios ou os conhecimentos necessários 
para que a morte aconteça8.

a similitude com a “boa morte” advém do fato de que o terceiro age 
movido pela compaixão, sobretudo porque em muitos casos o doente não 
tem sequer condições para dar cabo da própria vida sozinho. É essencial 
que	o	evento	se	dê	por	vontade	autônoma	do	suicida,	já	que	as	modalidades	
“instigação” e “indução” descaracterizariam o móvel piedoso do agente. 
São dispensáveis os critérios de incurabilidade e terminalidade, podendo 
se falar em suicídio assistido mesmo quando praticado por um paciente 
com mau prognóstico9, como os tetraplégicos ou portadores de mal de 
alzheimer. 

8. um caso bastante conhecido de suicídio assistido é o de ramón Sampedro, que plei-
teou	judicialmente	o	direito	à	morte	digna,	em	razão	de	seu	quadro	clínico	de	paraple-
gia e tetraplegia traumática, que o imobilizou inteiramente, com exceção da cabeça, 
por	29	anos.	Em	1998,	Sampedro	foi	ajudado	a	“suicidar-se”	com	cianeto	de	potássio,	
engolindo o veneno através de um canudo. Para diluir a responsabilidade criminal de 
seus	amigos,	ele	fracionou	o	processo	em	tarefas	específicas,	como	comprar	o	cianeto,	
calcular a dose, preparar a bebida, levar o canudo até a boca, e, para concluir, preparou 
um vídeo no qual aparecia sozinho (PeSSini, 2004; SÁ, 2001). a determinação de 
Sampedro gerou um debate público na espanha sobre o direito a morrer e foi transfor-
mado	em	um	filme	intitulado	“Mar	adentro”	(2004).	O	depoimento	de	Sampedro	ficou	
exposto	em	seu	testamento,	publicado	pelo	jornal	El País:	“Eu,	tal	como	alguns	juízes	
e a maioria das pessoas que amam a vida e a liberdade, penso que a vida é um direito, 
não uma obrigação. (...) Para uma cultura que sacraliza a propriedade privada das coi-
sas – entre elas a terra e a água – é uma aberração negar a propriedade mais privada de 
todas, nossa Pátria e reino pessoal. o nosso corpo, vida e consciência. o nosso uni-
verso”. adquiriu notoriedade também a história da professora americana Jane adkins, 
que, ao ser diagnosticada com mal de alzheimer em seus primeiros estágios, solicitou 
a	ajuda	para	morrer	ao	Dr.	Jack	Kevorkian	(o	Dr.	Morte),	inventor	da	chamada	“má-
quina	do	suicídio”.	Jack	Kevorkian	foi	absolvido	da	acusação	de	assassinato,	já	que	
o estado americano de michigan, onde a conduta se realizou, legalizou a assistência 
médica	ao	suicídio.	O	juiz	entendeu	que	a	vítima	agira	por	suas	próprias	mãos,	embora	
fazendo uso da máquina criada pelo médico (PeSSini; BarchiFontaine, 2005; 
villaS-BÔaS, 2005).

9.	 Definido	como	“aquele	que,	embora	acometido	por	patologia	sem	perspectiva	de	cura	
e	cujo	prognostico	é	previsivelmente	negativo,	não	se	encontra,	todavia,	em	situação	
de morte iminente” (villaS-BÔaS, 2005, p.39).
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Para	completar	o	sistema	de	definição	da	eutanásia,	cabe	ainda	men-
cionar a eutanásia neonatal, da qual são vítimas crianças que nascem com 
defeitos congênitos, o que inclui os malformados graves e os prematuros 
extremos. os avanços médicos têm permitido a sobrevivência desses 
bebês, denominados neonatos problemáticos (PeSSini, 2001), mas não 
garantem a qualidade de vida prospectiva, cabendo aos pais e médicos a 
tarefa de decidir sobre se e quais tratamentos devem ser empregados para 
sua manutenção vital.

o que se entende é que as crianças merecem o mesmo tratamento 
dispensado aos adultos, garantindo sua dignidade, e a elas serão aplicados 
os mesmos princípios éticos10. os tratamentos fúteis ou que lhes causem 
danos devem ser descontinuados, notadamente quando há um diagnóstico 
de comprometimento da qualidade de vida. trata-se do respeito ao princípio 
ético	da	não-maleficência	(primum non nocere), segundo o qual se não há 
como fazer o bem também não se pode fazer o mal, princípio que serve de 
base	para	a	rejeição	de	qualquer	terapia	agressiva	e	inútil.	

teme-se, por outra via, a utilização deste argumento em sempre que 
houver dúvidas sobre a inviabilidade da criança, servindo de fundamento 
para novas formas de eugenia11. nesses casos, tem lugar a aplicação do 
princípio in dubio pro vita. 

um exemplo de má formação neonatal é a anencefalia, enfermidade na 
qual a formação incompleta do tubo neural embrionário deixa de originar 
a porção superior do sistema nervoso central, ou o faz de forma rudimen-
tar, bem como a calota craniana, que é a estrutura óssea correspondente. 
Com	essas	deficiências,	a	vida	autônoma	do	indivíduo	é	completamente	
inviável após o nascimento. o período de sobrevida varia entre algumas 
horas a alguns dias, podendo durar um pouco mais quando há intubação e 
assistência	artificial	(VILLAS-BÔAS,	2005).

apesar de não se encontrarem tecnicamente mortos12, entende-se que 
esses	bebês	não	devem	passar	por	procedimentos	de	manutenção	artificial	

10. Posição sustentada pelo comitê nacional de Ética da França (PeSSini, 2001).
11. a exemplo do Baby doe, nos eua, um neonato portador e síndrome de down e más 

formações intestinais, que precisava de intervenção cirúrgica no esôfago para sobre-
viver. os pais e os médicos acharam melhor não operar, tendo o bebê morrido de 
inanição. com a interferência da national right to life association, estipulou-se a exi-
gência normativa de obrigatoriedade da obstinação terapêutica para conservar a vida 
dos bebês nas mesmas condições. 

12. o anencéfalo não se equipara ao morto encefálico, porque nele a ausência do encéfalo 
não é completa, podendo apresentar resquícios de tronco encefálico funcionante, que 
lhe permite respirar sozinho durante algum tempo. ademais, não há previsão de morte 
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das funções vitais muito invasivos, simplesmente porque não há qualquer 
possibilidade de sobrevida. conforme visto, não se trata de eutanásia, mas 
de ortotanásia. os cuidados paliativos, a alimentação e a hidratação devem 
ser mantidos, sem precisar fazer apelo a recursos tecnológicos fúteis e 
excessivos, que só retardarão o sofrimento da criança e da família.

3. ProLoNGaMeNto artiFiCiaL: atÉ QUaNDo ProLoN-
Gar a ViDa? 

os avanços enfrentados pela ciência tecnológica possibilitaram a um 
doente portador de uma enfermidade, antes incurável, prolongar seu perí-
odo vital por um lastro de tempo considerável, inclusive com acréscimo de 
qualidade de vida. entretanto, alguns casos ainda se mostram enigmáticos 
para	a	medicina,	e	este	prolongamento	nem	sempre	é	eficaz	no	sentido	de	
proporcionar a essas pessoas bem-estar aliado à longevidade; ao contrário, 
muitas vezes é uma mera forma de prolongar o sofrido processo de morrer. 
a dúvida reside em saber quando essas medidas são obrigatórias, indevidas 
ou facultativas ao paciente.

Para decidir sobre a utilização de tratamento médicos que potencial-
mente prolongariam a vida do paciente há que se analisar se seus inte-
resses serão preservados com a medida. assim, vários fatores devem ser 
considerados, incluindo: a possibilidade de prolongar a vida sob condições 
humanas e com conforto; os valores de vida do paciente e a maneira como 
a vida deve ser vivida, e as atitudes do paciente com relação à doença, ao 
sofrimento, aos procedimentos médicos e à morte (PeSSini, 2001). 

Para os doentes sem indicação de tratamento, restam ainda os cuidados 
paliativos, entendidos como aqueles que visam ao conforto do paciente, 
não interferindo na evolução ou cura da doença, a exemplo da analgesia, 
medicações sintomáticas, higiene e apoio ao paciente e a sua família nesses 
momentos. estes cuidados são sempre devidos, garantindo uma melhor 
qualidade	de	vida	ao	enfermo,	sem	que	com	isso	se	esteja	apressando	ou	
adiando a morte13.

encefálica para menores de sete dias de vida, e esses bebês em geral não sobrevivem 
até o referido prazo, necessário para se ter um diagnóstico, além de apresentarem res-
postas atípicas aos exames em razão de sua má formação neurológica. Sem os requi-
sitos de morte encefálica, não há que se falar, por exemplo, em doação de órgãos de 
anencéfalo (villaS-BÔaS, 2005). diante das conseqüências danosas da gestação 
para	a	mãe	e	da	impossibilidade	de	sobrevida	desses	bebês,	há	uma	discussão	judicial	
sobre a autorização da interrupção terapêutica da gestação de fetos anencéfalos, situa-
ção que se entende mais correta sob o ponto de vista da dignidade humana. 

13. Questão	polêmica	envolve	a	alimentação	e	hidratação	providas	por	meio	artificial,	no	
sentido	de	considerá-las	meio	elementar	ou	opção	terapêutica,	já	que	esta	situação	vai	
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3.1 o Direito à vida e a noção de vida digna

a constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, consagra a vida como 
direito	fundamental	inviolável	do	indivíduo.	Ela	é	um	valor	jurídico,	tu-
telada pelo direito penal, a quem cabe punir aqueles que atentarem contra 
seu exercício. mas qual é o sentido atribuído à vida que se quer proteger 
com a norma constitucional?

Há	mais	de	um	significado	para	a	vida,	que	não	se	define	apenas	por	
meio de um conceito estritamente biológico, segundo o qual ela seria 
qualquer coisa capaz de metabolizar e se reproduzir (minahim, 2000). 
neste sentido, José afonso da Silva (Silva, 1999) vai considerá-la da 
seguinte forma:

vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada apenas 
no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à 
matéria	orgânica,	mas	na	sua	acepção	biográfica	mais	compreensiva.	Sua	
riqueza	significativa	é	de	difícil	apreensão	porque	é	algo	dinâmico,	que	se	
transforma incessantemente sem perder a sua própria identidade É mais um 
processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou germinação 
vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de 
qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte. tudo que interfere 
em	prejuízo	deste	fluir	espontâneo	e	incessante	contraria	a	vida.

o direito à vida tem como um de seus aspectos o direito à existência, 
que é o direito de estar e manter-se vivo, de lutar pela própria vida e de 
defendê-la	de	quem	quer	que	seja.	No	dizer	de	José	Afonso	da	Silva	é	“o	
direito de não ter interrompido o processo vital senão pela morte espontânea 
e inevitável”14. Fala-se, ademais, em um direito a uma existência digna 
(Silva, 1999), acrescentando ao conceito de vida as noções de qualidade 
e dignidade. 

no contexto que envolve biotecnologia e término de vida, o direito 
à vida deve ser interpretado em face da dignidade da pessoa humana, 
fundamento da república Federativa do Brasil, conforme artigo 1º, iii da 
constituição Federal. isto porque, em razão da impossibilidade de exercício 
dos demais direitos, devem os pacientes terminais ter salvaguardada, ao 
menos, a sua dignidade (villaS-BÔaS, 2005). não se pretende, entre-

repercutir no momento em que se pretende sua omissão ou suspensão. entende-se que, 
a priori, essas medidas estão inseridas nos cuidados básicos e, portanto, são devidas ao 
enfermo, em respeito a sua dignidade. no entanto, deve-se avaliar até que ponto essa 
medida	pode	ser	útil	e	até	que	ponto	ela	é	prejudicial,	devendo	ser	descontinuada	se	os	
malefícios forem maiores.

14. este é o caráter de direito negativo da vida: o direito de que não se tirem as vidas das 
pessoas	injustamente.
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tanto, relativizar o valor da vida, o que pode ceder lugar a abusos como o 
de permitir a eliminação de pacientes incuráveis, ainda que não terminais, 
mas	cuja	vida	lhes	“pareça”	insuportável.	Há	que	ser	feita	uma	ponderação,	
a	fim	de	que	o	bem	jurídico	vida	não	tenha	valor	para	o	Direito	apenas	
quando preencher muitos requisitos (minahim, 2005)15.

dessa forma, percebe-se que as pessoas devem atuar de forma a não 
comprometer ainda mais a situação destes seres nos seus últimos momen-
tos. não adianta investir em recursos técnicos que em nada melhoram o 
quadro clínico do paciente. Por este viés, o prolongamento da vida somente 
pode	ser	justificado	se	oferecer	às	pessoas	algum	benefício,	respeitada	a	
sua dignidade.

conclui-se que a inviolabilidade do direito à vida, referida no art. 5º 
da carta magna, não deve ser considerada de forma absoluta16. antes, 
mostra-se necessário fazer uma ponderação entre a sacralidade da vida e a 
qualidade da vida, para impedir, por exemplo, que um tratamento médico, 
posto	à	disposição	do	paciente	para	trazer-lhe	conforto	e	bem-estar,	seja	
utilizado como “método de tortura lenta, cruel e inútil, sob os auspícios da 
proteção constitucional” (villaS-BÔaS, 2005, pp. 141-142).

3.2 a vontade do paciente sob o viés do princípio da autonomia

A	tradição	filosófica	kantiana	concede	muita	importância	ao	princípio	
moral que impõe o respeito à autonomia da pessoa (Ferrer; ÁlvareZ, 
2005). o argumento de immanuel Kant baseia-se na idéia de que todas as 
pessoas possuem valor incondicional e que todas elas possuem capacidade 
para	determinar	o	próprio	destino	sendo,	portanto,	fins	em	si	mesmas	e	
jamais	meio	para	algo.	Violar	a	autonomia	das	pessoas	é	tratá-las	como	
meio,	de	acordo	com	os	objetivos	de	outros,	sem	considerar	os	objetivos	
do próprio indivíduo (BeauchamP; childreSS, 2002).

a palavra autonomia deriva do grego autos (próprio) e nomos (regra, 
governo, lei), e indica o “governo pessoal do eu”, que é livre tanto das inge-
rências externas quanto das limitações pessoais do indivíduo que obstam o 

15. a desvalorização das pessoas com base na impossibilidade de se atingir um nível con-
siderável de qualidade de vida também foi mencionada por leo Pessini, que sinalizou a 
atitude	de	alguns	bioeticistas	ao	falarem	de	recém-nascidos	deficientes	como	“resíduos	
biológicos” a serem “caridosamente eutanasiados” (PeSSini, 2001, p. 145). esse é 
um pensamento perigoso que pode ser utilizado na desvalorização de vida das pessoas 
mais vulneráveis.

16. mônica neves aguiar chama atenção para o “fato de não haver direitos absolutos, no 
sentido	de	não	existirem	direitos,	cujo	exercício	esteja	imune	à	restrições”	(CASTRO,	
2002, p. 120).
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ato de escolha. respeitar um agente autônomo é reconhecer o direito dessa 
pessoa de ter suas opiniões, fazer suas escolhas e agir com base em valores 
e crenças pessoais (BeauchamP; childreSS, 2002). É considerando 
a autonomia dos pacientes na tomada de decisão relativa ao cuidado com 
a saúde que se busca legitimar uma intervenção médica.

Para o genuíno exercício da autonomia é necessário a existência de um 
consentimento informado, que deve ser livre e esclarecido. ele depende 
da conduta médica de revelar a informação adequadamente e da quali-
dade	do	entendimento	do	paciente	ou	sujeito	de	uma	pesquisa.	Consiste	
em uma autorização autônoma dada por um indivíduo para se submeter 
a	uma	intervenção	médica	ou	a	um	envolvimento	em	pesquisa	científica,	
consolidando a idéia de que o paciente tem um papel decisivo no processo 
de decisão médica (BeauchamP; childreSS, 2002)17.

mas qual é o limite da vontade do paciente na tomada de decisões 
médicas? há que se considerá-la como fato apto a legitimar qualquer 
ingerência em sua vida, inclusive quanto à determinação do modo e de 
quando	se	dará	a	sua	morte?	Essas	perguntas	refletem	o	conflito	moderno	
que envolve, de um lado a autonomia e a liberdade individual, e de outro, 
a indisponibilidade do direito à vida. 

Sabe-se que o princípio do respeito à autonomia tem uma validez 
prima facie, mas não pode sucumbir diante de outros princípios morais 
concorrentes	e	prioritários	(como	beneficência,	a	não-maleficência	e	até	
mesmo a compaixão pelas pessoas)18. dessa forma, a questão é muito mais 
complexa do que se pensa, sendo interessante perceber que, para cada tipo 
de decisão, o respeito à autonomia pode ter uma valoração diversa.

no que tange ao pedido para morrer que envolve a eutanásia e o suicídio 
assistido,	algumas	legislações	já	o	aceitam	como	possível,	mas	para	tanto	

17. em alguns estados americanos a autonomia se pode dar, ainda, por meio dos “tes-
tamentos vitais” (living wills), que são diretrizes de comportamento antecipadas, re-
ferente ao tratamento de uma pessoa, caso ela perca a capacidade para decidir; e as 
ordens para não ressuscitar (do not ressucitate orders), nas quais o paciente declara 
que,	diante	de	uma	parada	cardiorrespiratória,	não	deseja	ser	 reanimado.	No	Brasil,	
não há nenhum tipo de previsão.

18. a corrente principialista da Bioética, formulada por tom l. Beauchamp e James F. 
childress na obra Princípios da Ética Biomédica, apresenta quatro princípios preten-
samente	universais,	norteadores	da	conduta	biomédica	na	solução	dos	conflitos	éticos.	
São	eles:	respeito	à	autonomia,	beneficência,	não-maleficência	e	justiça.	A	crítica	que	
se faz a essa corrente é que ela trata da bioética norte-americana, não leva em consi-
deração a situação de vulnerabilidade existente nos países do terceiro mundo. ainda 
assim, seus princípios são amplamente utilizados no contexto da bioética mundial.
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se faz necessário alguns requisitos, como o fato de ter sido feito repetidas 
vezes e estando o paciente em pleno gozo de suas faculdades mentais 
(VILLAS-BÔAS,	 2005).	O	 problema	 é	flexibilizar	 demasiadamente	 o	
permissivo, autorizando a morte solicitada pelas pessoas que estão sim-
plesmente “cansadas de viver”. deve ser observado que a defesa da vida 
é, em verdade, de interesse de toda a coletividade.

no Brasil, a vida é direito fundamental das pessoas e, portanto, bem 
indisponível. não há que se falar em possibilidade de renúncia, nem por 
parte da pessoa nem por parte de terceiros19. dessa maneira, com relação 
ao pedido para morrer, “suposta manifestação de vontade do paciente 
não deve ser levada em consideração em face do estado crítico de saúde, 
e, ainda que se lhe admitisse validade, a marca da irrenunciabilidade do 
direito à vida constituiria óbice incontornável à sua interrupção” (Silva 
neto, 2006, p. 476), o que demonstra sua impossibilidade diante do 
ordenamento pátrio.

no mesmo sentido, carlos alberto Bittar (Bittar apud GaGliano; 
PamPlona Filho, 2003, p. 158), analisando a vida sob a perspectiva 
dos	direitos	da	personalidade,	afirma	que	ela	é	o	direito:

que se reveste, em sua plenitude, de todas as características gerais dos direi-
tos da personalidade, devendo-se enfatizar o aspecto da indisponibilidade, 
uma vez que se caracteriza, nesse campo, um direito à vida e não um direito 
sobre a vida. constitui-se direito de caráter negativo, impondo-se pelo 
respeito que a todos os componentes da coletividade se exige. com isso, 
tem-se	presente	a	ineficácia	de	qualquer	declaração	de	vontade	do	titular	
que importe em cerceamento a esse direito, eis que se não pode ceifar a 
vida humana, por si, ou por outrem, mesmo sob consentimento, porque se 
entende, universalmente, que o homem não vive apenas para si, mas para 
cumprir missão própria da sociedade.

o fato é que a própria doença, notadamente quando presente a termi-
nalidade, altera os ânimos do doente, que pode adotar posturas impensadas 
solicitando	que	sua	vida	seja	abreviada.	Repete-se	as	palavras	de	Cicely	
Saunders (SaunderS apud PeSSini, 2001): “todo pedido para morrer 
é, na verdade, um pedido de socorro”. o paciente terminal, em verdade, é 

19. nesse sentido ver também villas-Bôas (villaS-BÔaS, 2005); rodrigues (rodri-
GueS, 1993); Gagliano e Pamplona Filho (GaGliano; PamPlona Filho, 2003). 
Nas	palavras	de	Aníbal	Bruno:	“a	vida	é	um	bem	jurídico	que	não	importa	proteger	
só do ponto de vista individual; tem importância para a comunidade. o desinteresse 
do indivíduo pela própria vida não exclui esta da tutela penal. o estado continua a 
protegê-la como valor social e este interesse superior torna inválido o consentimento 
ao particular para que dela o privem” (apud Silva, 1999, p. 205).
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um ser frágil, se sente sozinho e acredita ser um peso para sua família e 
para	a	sociedade,	de	forma	que	o	apoio	nessas	horas	poderia	ajudá-lo	a	
lidar melhor com sua doença.

Quanto	 ao	 dissentimento	 referente	 ao	 prolongamento	 artificial,	 a	
recusa	 terapêutica	 é	 autorizada	pelo	ordenamento	 jurídico	pátrio,	 não	
configurando	hipótese	de	disponibilidade	do	direito	à	vida20. o código 
civil Brasileiro atribui às pessoas a prerrogativa de recusar um tratamento 
que ocasione risco de vida, em função de seu direito à integridade física 
(GaGliano; PamPlona Filho, 2003). a esse respeito dispõe o 
art. 15 do cc-02:

art. 15. ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, 
a tratamento médico ou intervenção cirúrgica.

esse artigo prioriza a autonomia do paciente e dá extrema importância 
ao seu consentimento, que somente será mitigado em caso de iminente 
perigo de vida, conforme art. 146, §3º, i, do código Penal Brasileiro. 
acrescenta-se a isso o quanto determina a constituição Federal, em seu 
art. 5º, iii, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer algo senão em virtude de lei”. como não há lei que impõe ao 
paciente a obrigação de se submeter a tratamento médico algum, sua 
recusa	é	juridicamente	possível,	sobretudo	se	demonstrada	a	ineficácia	
da terapêutica21. 

O	prolongamento	artificial,	ainda	que	inútil,	deve	ser	continuado	se	
for esta a vontade do enfermo, eis que a ele cabe analisar os limites de seu 
sofrimento	e,	se	deseja	prosseguir,	é	porque	as	medidas	estão	lhe	fazendo	
bem. quando é um terceiro que opta pela continuidade de um tratamento 
desproporcional e fútil, no exercício da decisão substituta, esse ato pode 
não	ser	levado	em	conta	em	respeito	ao	princípio	da	não-maleficência	e	
tendo em vista os melhores interesses do moribundo. 

20. quando o paciente recusa um tratamento ele não está renunciando ao seu direito à 
vida, ele não quer se submeter a uma terapêutica que ofenda sua integridade corpórea 
e intelectual. 

21.	 Questão	polêmica	diz	respeito	à	recusa	à	transfusão	de	sangue	por	motivos	filosóficos	
e	religiosos,	em	que	direitos	fundamentais	se	chocam.	Em	um	conflito	aparente	entre	o	
direito à vida e outros direitos fundamentais, como a liberdade religiosa, aquele preva-
lece. todavia, no caso das hemotransfusões em pacientes “testemunhas de Jeová”, o 
que	está	em	jogo	não	é	a	sua	liberdade	religiosa,	mas	sua	dignidade,	cujo	conceito	pode	
se alterar com a transfusão de sangue alheio. entende-se que, nesse caso, se a recusa 
se der de forma expressa por parte de paciente capaz e consciente, para quem a vida 
perderia o sentido com o procedimento, deve ser acatada a sua vontade.
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4. a PoSiçÃo Do Direito BraSiLeiro ViGeNte

o código Penal Brasileiro de 194022	não	tratou	especificamente	da	
eutanásia	em	nenhum	dispositivo,	mas	a	doutrina	costuma	classificá-la	na	
figura	do	homicídio	privilegiado	por	relevante	valor	moral,	prevista	no	art.	
121 § 1º do código Penal: “Se o agente comete o crime impelido por motivo 
de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, 
logo	em	seguida	a	injusta	provocação	da	vítima,	o	juiz	pode	reduzir	a	pena	
de um sexto a um terço”. a redução de pena tem como base a pena prevista 
no caput para o homicídio simples, que é de seis a vinte anos.

Esta	classificação	é	fruto	da	orientação	da	própria	Exposição	de	Mo-
tivos	do	Código	que,	ao	definir	o	que	seja	relevante	valor	social	ou	moral,	
traz como exemplo a eutanásia, nos seguintes termos: “Por ‘motivo de 
relevante	valor	 social	 ou	moral’,	 o	 projeto	 entende	 significar	o	motivo	
que, em si mesmo, é aprovado pela moral prática, como, por exemplo, a 
compaixão ante o irremediável sofrimento da vítima (caso de homicídio 
eutanásico)”. 

Integra	o	tipo	objetivo	de	homicídio	eutanásico	a	conduta	de	quem	
provoca a morte de outrem (“matar alguém”), ação dirigida à antecipação 
temporal do lapso de vida alheia (Bittencourt, 2006).	O	sujeito	passivo	
pode ser qualquer pessoa viva, mas o são em geral os doentes terminais, 
portadores de enfermidade incurável ou doenças degenerativas, os pacien-
tes em coma e estado vegetativo persistente etc. os neonatos, ainda que 
inviáveis	–	como	os	anencéfalos	–	também	podem	ser	sujeito	passivo,	pois	
estão vivos conforme o critério atual de morte23.

a proibição contida no tipo de homicídio visa tutelar a vida humana 
extrauterina, que tem por início o nascimento e perdura até a morte do 
indivíduo.	Este	bem	jurídico,	em	razão	de	sua	importância,	é	protegido	sob	
qualquer circunstância, independentemente de sua qualidade.

Como	a	morte	encefálica	é	o	atual	critério	de	morte	clínica	e	jurídica,	
o desligamento de aparelhos que mantêm provisoriamente certas funções 

22. os códigos Penais de 1830 e 1890 também não faziam menção à conduta eutanásica, 
mas	tipificavam	a	participação	em	suicídio,	que	servia	como	paradigma	para	a	solução	
dos	conflitos	envolvendo	aquela	prática	(RODRIGUES,	1993).

23. manifesta Bittencourt: “é irrelevante a pouca probabilidade de o neonato sobreviver. 
condições físico-orgânicas que demonstrem pouca ou nenhuma probabilidade de so-
breviver não afastam seu direito à vida, tampouco o dever de respeito à vida humana, 
imposto por lei” (Bittencourt, 2006, p. 30). no mesmo sentido, hungria, para 
quem é indiferente, inclusive, o grau de vitalidade da vítima: “a morte violenta do 
recém-nascido inviável ou a supressão do minuto de vida que reste ao moribundo é 
homicídio” (hunGria, 1979, p. 36).
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vegetativas do morto encefálico não constitui crime algum. não há que se 
falar, pois, em eutanásia de morto encefálico; tratar-se-ia de crime impos-
sível	por	absoluta	impropriedade	do	objeto.

uma ressalva há que ser feita no tocante à eutanásia indireta ou de 
duplo efeito. Segundo claus roxin (roXin, 2006), ela seria, tecnicamen-
te, um homicídio praticado com dolo eventual: o médico sabe que, com a 
utilização de certas medicações, a vida do doente pode ser abreviada, en-
tretanto, insiste em utilizá-las; mas o faz em benefício do próprio paciente, 
cumprindo seu dever médico de aliviar as dores dos enfermos. assim, sua 
tipicidade é afastada porque é atividade socialmente legitimada e envolve 
um risco permitido, inerente ao exercício da medicina. 

É de ser notado que se insere na adequação típica do homicídio privi-
legiado tanto a eutanásia ativa quanto a passiva. a eutanásia passiva parte 
de uma conduta omissiva do agente diante da possibilidade e do dever de 
atuar para evitar um resultado lesivo, respondendo, assim, não por omissão 
de socorro, mas pelo delito de homicídio consumado. 

O	homicídio	praticado	por	omissão	é	conduta	juridicamente	possível,	
trata-se da aplicação do art. 13, § 2º do código Penal brasileiro e decorre 
da posição de garantidor assumida pelo médico que, em razão de sua 
profissão,	tem	obrigação	legal	de	cuidado	para	com	seus	pacientes24. na 
eutanásia passiva, também incide o privilégio legal em razão do motivo 
da omissão: a compaixão que leva o médico a não mais atuar em prol do 
paciente diante do sofrimento que sua vida lhe aparenta.

no tocante ao suicídio assistido, conquanto se tornou mais comum a 
partir da descoberta de drogas capazes de proporcionar uma morte sem 
dor,	também	não	obteve	tratamento	específico	no	Código	Penal	de	1940.	
assim, aplica-se a ele o dispositivo genérico referente à instigação, indução 
ou auxílio ao suicídio – artigo 122 do código Penal brasileiro, para punir o 
médico ou qualquer outra pessoa que auxilia enfermo portador de doença 
grave ou incurável a por termo em sua vida, ainda que o faça por motivos 
altruístas ou humanitários. Para o caso, inexiste sequer o privilégio legal do 
relevante valor moral, podendo ser aplicada a atenuante genérica prevista 
no art. 65, iii, do código Penal. 

há que se tecer algumas considerações sobre o consentimento do 
ofendido	na	eutanásia,	com	a	finalidade	de	determinar	se	este	elemento	

24. a doutrina predominante explica que se imputa o resultado ao omitente por meio de 
um	nexo	de	causalidade	jurídico	e	não	naturalístico,	no	qual	ele	é	punido	não	por	ter	
dado causa, mas por não ter evitado o resultado. 
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é	ou	não	eficaz	na	justificação	do	comportamento	do	agente	para	tornar	
lícito o homicídio piedoso. 

Para alguns autores, o consentimento legitimaria a conduta do agente, 
tendo	valor	jurídico	desde	o	direito	romano,	o	que	se	verifica	com	a	máxi-
ma volenti e consentienti non fit injuria (aSÚa, 1929). este brocardo, no 
entanto,	tem	hoje	aplicação	limitada,	suprimindo	a	noção	de	delito	apenas	
quando envolve direitos renunciáveis. a questão que se põe é a seguinte: é a 
vida um bem renunciável por parte de seu titular, para que o consentimento 
torne válida a sua supressão? 

Prevalece a opinião de que o consentimento não tem o condão de 
declarar	 a	 licitude	da	 eutanásia,	 haja	 vista	 que	não	haveria,	 no	 caso,	 a	
possibilidade de renúncia do bem por parte daquele que consente. o reco-
nhecimento da disponibilidade da vida humana não é viável em razão do 
interesse público que a cerca25. 

Há	que	se	atentar,	ainda,	para	a	dificuldade	de	se	obter	um	consenti-
mento	válido,	porque	o	sujeito	passivo,	em	geral,	não	está	em	condições	
de prestá-lo. Por isso, para asúa (aSÚa, 1929, pp. 231 ss), ainda que se 
considerasse	um	efeito	justificativo	do	consentimento,	este	só	seria	aplicável	
a uma pequena parcela dos casos, excluídos aqueles em que a manifes-
tação de vontade não fosse viável em razão de alguma incapacidade do 
enfermo, sendo difícil evitar a arbitrariedade oriunda de “concupiscências 
econômicas	ou	do	desejo	de	se	libertar	do	pesado	encargo	que	supõe	um	
infeliz demente” caso a vontade fosse suprida pelos pais ou representantes 
legais. 

em verdade, o problema deve ser encarado também sob uma pers-
pectiva local, de realidade sócio-econômico-cultural brasileira. admitir o 
consentimento é valorizar a autonomia da vontade. que autonomia tem a 
enorme parcela da população pobre que chega nas emergências dos hospitais 
públicos e nem sabe se, como e quando será tratada? Será que essa massa 
de marginalizados é consultada quando o médico entende pela necessidade 
de uma intervenção cirúrgica? que dizer então da eutanásia, não seriam 

25. nem mesmo o suicídio, a despeito de não ser punido, revela a existência de um direito 
à morte. o direito brasileiro não pune o suicídio consumado nem tentado por ques-
tões de política criminal, permanecendo a ilicitude do ato (Bitencourt, 2006). no 
suicídio consumado, duas são as razões para a ausência de sanção: do ponto de vista 
repressivo, não se pode punir um cadáver, do ponto de vista preventivo, seria inútil 
a ameaça da pena para quem não teme nem a morte; quanto à tentativa frustrada, a 
punição apenas aumentaria o desgosto da pessoa pela vida (hunGria, 1979).
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eles os primeiros eliminados com base em um suposto consentimento, mas 
que teria como causa real motivos econômicos e selecionadores? 

Por outra via, entende-se que, ainda que o consentimento não se preste 
a declarar a licitude da eutanásia, ele não é indiferente ao direito: é um 
critério	que	vai	auxiliar	o	juiz	a	aferir	o	relevante	valor	moral	da	conduta;	
é	dizer,	se	o	ato	de	dar	morte	foi	consentido	pelo	sujeito	passivo,	ou,	mais	
especificamente,	se	foi	por	ele	solicitado,	este	pedido	a priori	justifica	a	
redução de pena pelo relevante valor moral.

excluído o consentimento, é possível, por outro lado, utilizar a inexi-
gibilidade de conduta diversa – estado de necessidade exculpante – para 
excluir a culpabilidade da conduta eutanásica praticada por quem se mostra 
inconformado com o sofrimento e a dor irremediável de um ente próximo 
(minahim, 2005).

Por	fim,	 solução	 interessante	 foi	 apresentada	por	 Jiménez	de	Asúa	
(aSÚa, 1929) em sua obra “liberdade de amar e direito a morrer”, 
quando ele sugere que, malgrado subsista a ilicitude da conduta eutanásica, 
se	atribua	ao	juiz	a	faculdade	de	conceder	o	perdão	judicial	para	as	formas	
de homicídio em que o agente atuou movido por “causas verdadeiramente 
piedosas e compassivas”.

5. BreVe aNáLiSe aCerCa Da ortotaNáSia
Situação distinta e que merece relevo diz respeito à ortotanásia, ou, mais 

especificamente,	às	condutas	médicas	restritivas.	São	comumente	tipificadas	
no art. 121, § 1º do código Penal, recebendo o mesmo tratamento da eu-
tanásia passiva, por inexistir disciplina expressa no código. Porém, o “não 
adiamento	da	morte”	de	um	doente	que	já	esteja	em	estado	terminal,	quando	
não há qualquer possibilidade de cura ou de melhora em sua qualidade de 
vida, não há que ser considerado crime. não se pode obrigar o médico a 
utilizar todos os recursos de prolongamento de vida simplesmente porque 
eles existem, deve ser analisado o benefício acrescido ao paciente.

algumas teorias podem ser invocadas para se afastar a tipicidade das 
condutas	médicas	restritivas,	como	a	teoria	finalista	da	ação,	a	teoria	da	im-
putação	objetiva,	a	teoria	da	tipicidade	conglobante	e	a	teoria	da	adequação	
social	da	conduta.	Pela	a	teoria	finalista	da	ação,	o	comportamento	médico	
é	atípico	em	razão	da	inexistência	do	elemento	subjetivo,	qual	seja,	o	dolo.	
ele não age com animus necandi,	essencial	para	que	fosse	configurado	o	
crime de homicídio; pelo contrário, visa o bem estar do paciente. 

não há que se falar em imputação se o agente não criou nem aumen-
tou	um	risco	para	o	bem	jurídico	com	o	seu	comportamento,	esta	é	a	idéia	
fundamental	da	teoria	da	imputação	objetiva.	O	risco	que	leva	o	paciente	
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à morte não é incrementado pela suspensão terapêutica do suporte vital, 
mas decorre da própria doença de base que acomete o paciente. ademais, 
o médico atua dentro dos limites do risco permitido inerente à medicina, 
atividade que lida diariamente com a vida e com a morte das pessoas.

em alguns casos a conduta humana proibida pode perder a sua repro-
vabilidade diante da existência de outras normas que a fomentam, hipóteses 
em que o atuar não é penalmente típico, isto é, proibido, porque é incen-
tivado	pelo	Direito.	Assim	é	que	as	intervenções	médicas	com	finalidades	
terapêuticas,	claramente	fomentadas	pela	ordem	jurídica,	também	carece-
riam de tipicidade penal conforme a teoria da tipicidade conglobante.

a suspensão ou omissão de terapêutica fútil é conduta socialmente 
aceita e moralmente válida, portanto atípica segundo a teoria da adequação 
social de Welzel. ela decorre da atuação médica corriqueira, que compre-
ende a avaliação da indicação ou não de um determinado tratamento a um 
paciente. 

no caso sub examine há que se considerar, ainda, a existência de duas 
causas de exclusão de ilicitude: o consentimento do ofendido (causa supra-
legal) e o exercício regular de direito. as intervenções médicas e cirúrgicas 
constituem, via de regra, exercício regular de direito, a lei autoriza a esses 
profissionais	a	prática	de	seu	ofício,	desde	que	dentro	dos	limites	e	aten-
dendo às regras da medicina. quando o médico entende que determinada 
terapêutica não é adequada para um enfermo, e resolve não iniciar ou 
descontinuar seu uso, ele está exercitando a faculdade de indicação de um 
tratamento, perfeitamente compatível com a atividade médica. 

a conduta humana deve se dar diante de circunstâncias normais para 
que	 seja	 reprovada	pelo	Direito,	de	 forma	que	circunstâncias	anormais	
podem constituir causas de exculpação, desobrigando os indivíduos a 
atuarem conforme a norma ou reduzindo tal exigência. Por meio desta 
justificativa,	entende-se	que	o	médico	não	pode	ser	culpável	se,	entre	o	
dever de garantidor, que o obriga a impedir o resultado que se quer evitar 
– no caso, a morte do paciente, optou pelo dever ético e moral de buscar 
atender aos seus melhores interesses, interrompendo um tratamento que lhe 
é	mais	maléfico	do	que	benéfico.	A	escolha	do	mal	menor	funciona	como	
uma causa supralegal de exculpação, sobretudo porque qualquer pessoa 
poderia agir como o autor, desde que se encontrasse na mesma situação 
(SantoS, 2005).

Por	fim,	sustenta-se	que	a	prática	que	impõe	ao	paciente	a	obrigação	de	
se submeter a procedimentos invasivos e fúteis, acarretando-lhe quantidade 
considerável de sofrimento físico ou moral, pode ser considerada tortura, 
prática vedada pela constituição Federal (art. 5º, iii).
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a falta de um tratamento penal mais adequado é fruto de um código 
ultrapassado, elaborado em uma época em que não existiam recursos de 
prolongamento	artificial	de	vida,	como	o	uso	do	desfibrilador,	aparelhos	de	
respiração	mecânica,	injeção	de	drogas	vasoativas	para	estimular	a	função	
cardíaca etc., que possibilitassem a ressuscitação de um organismo após 
uma parada cardíaca. assim, é imprescindível que o código Penal se adapte 
aos	novos	tempos,	por	meio	de	uma	tutela	mais	específica	das	situações	
que acompanharam a evolução biotecnológica, atuando de forma a garantir 
a	tão	almejada	segurança	jurídica.	
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CaPítulo III
aPlICabIlIdadE da aRbItRagEm  

Nas RElaçõEs tRabalhIstas

Verena Sapucaia da Silveira*

Sumário • 1. introdução – 2. vantagens da aplicação da arbitragem – 3. a renúncia no 
direito do trabalho: 3.1. do tempo em que se opera a renúncia; 3.2. da condição pessoal 
do trabalhador; 3.3. da interveniência do sindicato – 4. aplicabilidade da arbitragem nas 
relações	trabalhistas:	4.1.	Nos	conflitos	coletivos	de	trabalho;	4.2.	Nos	conflitos	individuais	
do	trabalho	–	5.	Considerações	finais	–	6.	Referências	Bibliográficas.	

REsumo: o presente estudo, valendo-se do modelo teórico-aplicado, ob-
jetiva	dirimir	a	problemática	acerca	da	aplicabilidade	da	arbitragem	nas	
relações de trabalho. a pesquisa logrou demonstrar que a aplicabilidade 
da	arbitragem	nos	conflitos	coletivos	de	trabalho	é	de	aceitação	pacífica	
na doutrina e encontra autorização expressa na constituição. no âmbito 
dos	conflitos	 individuais	do	trabalho,	cessado	o	vínculo	de	emprego	e	
afastada a hipótese de vício de consentimento quando da opção do em-
pregado pela via arbitral, é perfeitamente cabível este meio de solução de 
conflitos	no	âmbito	dos	dissídios	individuais	trabalhistas.	Esta	análise	deve	
ser feita sempre no caso concreto, levando em consideração as condições 
pessoais do obreiro, bem como eventual interveniência do órgão sindical, 
que revestiria a adesão à cláusula compromissória de maior legitimidade, 
derrubando a presunção de inferioridade do empregado. assim, não há 
nada que impeça a aplicabilidade da arbitragem nas relações trabalhistas.

PaLaVraS-ChaVe: meioS alternativoS de Solução de 
conFlitoS; arBitraGem; renÚncia no direito do tra-
Balho.

1. iNtroDUçÃo 

a conscientização social em torno da cidadania, aliada ao movimento 
de	garantia	de	amplo	acesso	à	justiça	assistida	no	fim	do	século	XX,	pro-
moveram o incremento da litigiosidade no seio social, fazendo com que os
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titulares	de	direitos	subjetivos	ameaçados	passassem	a	demandar	em	ritmo	
crescente	e	muito	superior	à	capacidade	dos	órgãos	judiciais.	

essa euforia em demandar experimentada pela sociedade contempo-
rânea	revelou	a	impotência	da	justiça	estatal	para	proporcionar	a	resposta	
cívica	 aos	 conflitos	 sociais	de	 forma	eficiente,	 justamente	por	 força	da	
sobrecarga de processos a que foi submetida.

Daí	 a	 importância	 dos	meios	 alternativos	 de	 solução	 de	 conflitos,	
possibilitando	aos	cidadãos	a	opção	por	meios	extrajudiciais	de	resolução	
de litígios. 

dentre essas possibilidades, destaca-se a arbitragem, sobretudo após 
a edição da lei nº 9.307/96, a qual, de forma moderna e técnica, eliminou 
do	ordenamento	jurídico	pátrio	os	entraves	então	existentes	à	aplicação	
da	via	arbitral	na	composição	de	conflitos.	Visou	o	novo	diploma	legal	à	
modernização	do	aparato	existente	com	o	escopo	de	encorajar	a	adoção	
dessa alternativa em contraposição ao moroso e burocrático caminho do 
Judiciário.

a nova lei de arbitragem trouxe à tona a discussão acerca da ade-
quabilidade	deste	instituto	como	instrumento	de	solução	de	conflitos	de	
interesses de natureza trabalhista. 

2. VaNtaGeNS Da UtiLiZaçÃo Da arBitraGeM

Fredie	Didier	Jr.	(DIDIER	JR.,	2007,	p.	70)	define	a	arbitragem	como	
a	“técnica	de	solução	de	conflitos	mediante	a	qual	os	conflitantes	buscam	
em	uma	terceira	pessoa,	de	sua	confiança,	a	solução	amigável	e	imparcial	
(porque não feita pelas partes diretamente) do litígio.” 

Para Álvaro villaça azevedo (aZevedo, 2004, p. 68), a arbitragem 
é um acordo de vontades de que se utilizam os litigantes, preferindo não 
se	submeter	à	decisão	judicial,	com	o	objetivo	de	solucionar	seus	conflitos	
de interesses presentes ou futuros, por meio de árbitro ou árbitros.

Nesse	sentir,	pode-se	afirmar	que	a	arbitragem	é	forma	heterocomposi-
tiva	de	resolução	de	conflitos,	pois,	apesar	da	escolha	pela	utilização	desse	
meio alternativo partir da vontade dos contendores, a causa é decidida por 
um terceiro, estranho à lide. a esse terceiro dá-se o nome de árbitro e sua 
decisão é chamada de sentença arbitral. 

A	utilização	da	arbitragem	como	método	de	 resolução	de	conflitos	
importa diversos aspectos positivos que devem ser trazidos à baila neste 
trabalho.
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dentre eles, merece destaque a celeridade que se imprime à solução 
dos	litígios	submetidos	ao	juízo	arbitral.	Com	o	fito	de	reduzir	a	duração	
do	conflito,	a	Lei	nº	9.307/96,	em	seu	art.	18,	aboliu	a	eventual	interposição	
de recurso da decisão arbitral, bem como a necessidade de homologação 
da sentença pelo Poder Judiciário. 

da leitura do art. 23 da lei de arbitragem, dessume-se que a decisão 
arbitral é geralmente proferida no prazo de seis meses, se outro prazo não 
for estipulado pelas partes, de todo contrastando com os anos que levam 
os processos em cada instância do Judiciário.

A	rapidez	com	que	são	resolvidos	os	conflitos	na	arbitragem	também	
resulta	da	ausência	de	 formas	solenes	que	marcam	o	processo	 judicial,	
constituindo um procedimento mais simples e menos burocrático.

Pablo Stolze Gagliano e rodolfo Pamplona Filho (GaGliano; Pam-
Plona Filho, 2006, p. 216) atentam para o fato de que, se a ausência de 
homologação	judicial	contribui	para	a	celeridade	do	procedimento	arbitral,	
pode-se	perder,	por	outro	lado,	em	matéria	de	segurança	jurídica.

os mesmos autores, no entanto, apontam a solução: sendo as próprias 
partes que escolhem o procedimento a ser adotado na arbitragem, podem as 
mesmas	prever	que	a	decisão	do	árbitro	desafie	alguma	espécie	de	recurso,	
célere como o próprio procedimento, de forma a possibilitar sua revisão.

destaque-se que há a possibilidade de as partes optarem pela arbitragem 
de eqüidade, por meio da qual pode o árbitro proferir decisão norteado 
pelo	seu	senso	de	justiça	no	caso	concreto,	sem	precisar	fundamentar	em	
qualquer	norma	do	ordenamento	jurídico.	

A	possibilidade	de	o	árbitro	não	ficar	adstrito	às	normas	legais	para	
decidir	reflete	a	flexibilidade	típica	da	arbitragem,	que	representa	mais	um	
ponto positivo deste procedimento. isso porque, nem sempre a solução dada 
pelo	ordenamento	jurídico	é	a	melhor	e	mais	adequada	ao	caso	concreto,	
sendo	preferível	que	o	árbitro	profira	a	decisão	que	entenda	mais	 justa	
para determinado caso.

Joel dias Figueira Júnior (FiGueira Jr., 1999, p. 103) assevera que, 
como as partes podem determinar o procedimento que será utilizado no 
processo respectivo, dependendo isso apenas da convenção arbitral, haverá 
sempre uma sintonia entre a tutela buscada e o instrumento adotado. 

de fato, a relação entre processo e direito material deve ser sempre 
de continente-conteúdo, sem que se perca de vista o caráter instrumental 
daquele. assim, cabendo aos envolvidos estipular o procedimento a ser 
usado,	poder-se-á	amoldá-lo	mais	facilmente	aos	interesses	em	jogo.	
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Ressalta-se,	também,	a	confiabilidade	inerente	ao	procedimento	arbi-
tral, uma vez que são as próprias partes que escolhem o árbitro, tribunal 
arbitral ou instituição de arbitragem que dirimirá o litígio. 

No	Poder	Judiciário,	o	órgão	julgador	é	determinado	pelas	regras	da	
competência e da livre distribuição, estando fora da esfera de volição das 
partes. assim, como a determinação do árbitro parte da autonomia de von-
tade	das	partes,	pode-se	afirmar	que	possui	uma	legitimidade	que	difere	
daquela do magistrado, imposta pelo estado. 

A	liberdade	dos	conflitantes	em	relação	à	escolha	dos	árbitros	dá	ensejo	
a	outra	virtude	da	arbitragem,	qual	seja,	a	especialidade.	É	que,	se	a	solução	
do	litígio	demanda	o	conhecimento	de	outras	áreas	que	não	a	jurídica,	a	
indicação dos contendores pode recair sobre pessoa detentora de profun-
do conhecimento da questão, ou instituição arbitral especializada. como 
nem sempre o magistrado tem esse conhecimento especializado, vêem-se 
obrigados a designar peritos para tanto, o que prolonga a duração do feito, 
além de aumentar seus custos. 

outrossim, a discrição e o sigilo da arbitragem são vantagens que de-
vem ser destacadas. no processo tradicional, a publicidade dos atos é impos-
ta pela regra contida no art. 5º, lX, da carta constitucional. Já o processo 
arbitral é marcado pela informalidade, não se revestindo das formalidades 
existentes	naquele,	em	especial	no	tocante	à	confidencialidade.	

cite-se, ainda, a consensualidade propiciada pela via arbitral, pois 
desde o mecanismo de elaboração da cláusula compromissória até a escolha 
do árbitro e do procedimento importam a redução da animosidade entre as 
partes.	A	confidencialidade	do	procedimento,	como	diminui	a	dimensão	do	
litígio, igualmente, contribui para um ambiente menos hostil, facilitando a 
ocorrência de uma solução amigável pelas partes.

3. a reNÚNCia No Direito Do traBaLho

a renúncia, nas palavras de orlando Gomes (GomeS, 1987, p. 216), 
“é o fato pelo qual o titular do direito declara a vontade de se desfazer 
dele, ou de não o aceitar.” 

Maurício	Godinho	Delgado	(DELGADO,	2004,	p.	90)	prefere	defini-la	
como o “ato unilateral da parte, através do qual ela se desfaz de um direito 
de	que	é	titular,	sem	correspondente	concessão	pela	parte	beneficiada	pela	
renúncia.” 

este instituto oriundo do direito civil assume diferente feição no 
Direito	do	Trabalho,	em	face	das	peculiaridades	desse	ramo	jurídico.
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dorval de lacerda (lacerda, 1944, pp. 131-132), em sua obra 
intitulada “a renúncia no direito do trabalho”, destaca a situação de 
dependência do prestador e o poder hierárquico do empregador, bem como 
a fortaleza econômica deste em face da fraqueza econômica daquele para 
recomendar especiais cuidados na manifestação desse ato de vontade nas 
relações de trabalho.

de fato, enquanto no direito civil as disposições legais assumem 
caráter supletivo, no direito do trabalho têm caráter principal, restando 
limitada a autonomia da vontade das partes. 

nessa linha, américo Plá rodriguez (PlÁ rodriGueZ, 1978, p. 
66)	pontifica:

com efeito, ao contrário do que ocorre no direito comum, onde rege o 
princípio da renunciabilidade, no direito do trabalho vige o princípio 
oposto,	que	é	o	da	irrenunciabilidade.	Ou	seja,	nos	restantes	ramos	do	di-
reito alguém pode privar-se voluntariamente de uma faculdade, ou de uma 
possibilidade, ou de um benefício que possui, enquanto que neste setor do 
direito isso não é possível: ninguém pode privar-se das possibilidades ou 
vantagens estabelecidas em seu proveito próprio. 

assim, com maestria, ensina que o princípio da irrenunciabilidade 
significa	 “a	 impossibilidade	 jurídica	 de	 privar-se	 voluntariamente	 de	
uma ou mais vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício 
próprio.”

No	âmbito	da	legislação,	deve-se	destacar	que	este	princípio	é	subja-
cente aos arts. 9º, 444 e 468 da clt, dispositivos que constituem expressão 
precípua do princípio da irrenunciabilidade, delimitando o alcance da livre 
disposição das partes em matéria trabalhista, bem como seu efeito. 

essas normas indicam que o obreiro não pode renunciar aos direitos 
trabalhistas que lhe são assegurados por lei, sendo nula toda manifestação 
de vontade tendente a transgredir essa ordem.

destarte, o princípio da irrenunciabilidade representa um instrumento à 
disposição	do	trabalhador,	eficaz	para	preservar	seus	direitos	e,	igualmente,	
anular o resultado da vontade que venha a escapar à ordem social estabe-
lecida,	fazendo	com	que	tal	ato	careça	de	efeitos	jurídicos	(RUPRECHT,	
1995, p. 30). 

3.1 Do tempo em que se opera a renúncia

apesar de o art. 9º consolidado não fazer nenhuma ressalva, a doutrina 
e	a	jurisprudência	têm	destinado	tratamento	diverso	ao	instituto	da	renúncia,	
a depender do momento em que se efetua.
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No	período	pré-contratual,	 é	 praticamente	 pacífico	o	 entendimento	
doutrinário	 e	 jurisprudencial	 no	 sentido	 de	 que	 a	 irrenunciabilidade	 é	
absoluta. 

Isso	porque,	nessa	situação,	a	renúncia	seria	antecipada,	já	que	levada	
a efeito anteriormente ao nascimento do direito. 

Segundo dorval de lacerda (lacerda, 1944, p. 158), “as renún-
cias antecipadas são proibidas, porque a antecipação gera a convicção da 
inexistência de conhecimento das vantagens que ao renunciante a renúncia 
poderia acarretar.” 

assim, se o direito não existe, não se pode admitir a renúncia, pois o 
que há, em verdade, é apenas uma expectativa de adquiri-lo. 

egon Felix Gottschalk (GottSchalK, 1995, p. 211) realça que: 

não se discute o princípio básico de não ser lícito ao titular de um direito, 
garantido por norma imperativa, abrir mão do mesmo por uma declaração 
de vontade, previamente manifestada e com o intuito de impedir a própria 
aquisição desse direito. não há, portanto, renúncia para o futuro. 

nesse sentido, também se mostra elucidativo o comentário de mário 
Yoshida (YoShida, 2006, p. 85) acerca do assunto: 

a renúncia prévia à admissão do empregado presume-se viciada, pois a 
livre manifestação de vontade do trabalhador, antes de sua contratação, é 
prejudicada	pela	evidente	inferioridade	psicológica	e	econômica	de	uma	das	
partes contratantes. o desequilíbrio de forças no momento da contratação 
é tão acentuado que impede admitir-se a renúncia antecipada de direitos 
trabalhistas. 

Fosse possível a renúncia previamente à admissão do empregado, 
restaria	inútil	todo	o	aparato	de	garantias	previsto	pela	legislação,	já	que	o	
trabalhador, receoso de perder a oportunidade de emprego, estaria disposto 
a aceitar as condições impostas pelo patrão, ainda que estas lhe fossem 
prejudiciais	 e	 representem	uma	via	 aberta	 ao	 aviltamento	das	 relações	
laborais como um todo.
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Por isso, não se admite a celebração do contrato de trabalho com 
cláusula	compromissória	de	arbitragem,	já	que	isso	pode	constituir	uma	
coação para a obtenção do emprego. 

carlos oviedo (oviedo, 1948, p. 277) bem assinala essa questão:

Situado el obrero frente al patrono en una posición notoriamente desventa-
josa,	compelido	a	aceptar	las	condiciones	de	trabajo	que	aquél	le	señale,	la	
intervención del legislador sobreviene para evitar estos peligros, sustrayen-
do	al	trabajador	a	ciertas	imposiciones	de	la	parte	patronal	que	pudieran	
afectar a su seguridad, a su salud o a su moralidad.1 

no período contratual, via de regra, também se nega ao empregado 
a possibilidade de renúncia. É que no curso da relação laboral não só se 
afigura	patente	a	dependência	do	obreiro,	dada	sua	posição	de	subordina-
do	hierárquico,	como	também	se	mostra	imperial	sua	efetiva	proteção,	já	
que, em geral, as violações cometidas na vigência do contrato de trabalho 
não terão reparação à altura, dada a impossibilidade de retorno ao status 
quo ante. 

extinto o vínculo trabalhista, a possibilidade de renunciar aumenta 
consideravelmente, uma vez que os direitos assegurados ao trabalhador 
passam	a	incorporar	seu	patrimônio	jurídico,	assumindo	expressão	econô-
mica,	além	de	já	não	se	presumir	a	coação	patronal	nesse	período.	

a esse respeito, Plá rodriguez traz à baila posicionamento de alcione 
niederauer corrêa (PlÁ rodriGueZ, 1978, p. 95): 

Toda	a	justificação	da	indisponibilidade	do	direito	parte	de	uma	presunção	
legal no sentido de que, enquanto perdura a relação de emprego, pelo fato de 
se achar subordinado ao empregador e deste, na maioria dos casos, depender 
economicamente, o empregado se encontra sob coação. Já a situação do 
empregado	que	deixou	o	emprego,	cujo	contrato,	por	qualquer	motivo,	se	
extinguiu,	deve	ser	considerado	de	maneira	diversa.	Pode-se	mesmo	afirmar	
que os possíveis créditos que tenha contra seu ex-empregador, passaram a 
integrar seu patrimônio e, como tal, são por ele disponíveis. rompido o laço 
que	o	unia	ao	patrão,	já	fora	dos	limites	da	autoridade	de	quem	o	dirigia	e	
subordinava, não se pode tê-lo, ainda, como um eterno coagido.

assim, rescindido o contrato de trabalho, não há que se falar mais em 
vício de consentimento presumido do obreiro, e, por conseguinte, even-

1.	 “Situado	o	empregado	frente	ao	patrão	em	uma	posição	notoriamente	desvantajosa,	
compelido a aceitar as condições de trabalho que aquele lhe designa, a intervenção do 
legislador sobrevém para evitar esses perigos, resguardando o trabalhador de certas 
imposições da parte patronal, que possam afetar sua segurança, saúde ou moralidade.” 
(tradução nossa).

aplicabilidade da arbitragem nas relações trabalhistas 323



tual violação a direito trabalhista se transforma num crédito em favor do 
trabalhador, podendo o mesmo deste dispor.

3.2 Da condição pessoal do trabalhador

a par do momento em que se opera a renúncia, devem ser sopesadas 
também	condições	específicas	do	empregado	renunciante.	Não	é	possível	
encarar do mesmo modo atos praticados por pessoas com diferentes níveis 
econômicos e graus de conhecimento igualmente díspares.

amauri mascaro nascimento (naScimento, 1999, p. 342) diz que, 
juntamente	com	o	vício	de	consentimento,	deve-se	ponderar	“a	condição	
pessoal	do	empregador,	se	alta,	média	ou	baixa,	qualificação	hierárquica,	
bem como a forma, se escrita ou verbal, como ainda a fonte do direito que 
está	sendo	renunciado,	se	legal,	convencional	ou	judicial.”

registre-se comentário de dorval de lacerda (lacerda, 1944, p. 
142): 

Há	empregados	(é	rara	a	hipótese,	mas	é	possível)	cuja	condição	financeira	
é melhor que a do respectivo empregador (porque não é só a dependência 
econômica que caracteriza o contrato – sendo de considerar que a simples 
subordinação	não	significa,	necessariamente	e	de	direito,	a	inferioridade	
econômica	do	prestador);	cujos	conhecimentos	são	superiores	aos	dos	
patrões;	cuja	condição	social	está	acima	daquelas	que	desfrutam	estes	
últimos. ora, a renúncia operada por empregado em tais condições de 
superioridade não pode, de modo algum, ser encarada com as restrições, 
com a severidade e com as precauções, por que se encararia uma outra 
em caso inverso.

desse modo, altos executivos de empresas de grande porte, bem como 
aqueles	com	elevado	grau	de	especialização	técnica	e	conhecimentos	ju-
rídicos, detêm um poder de barganha que, não raro, lhes permite competir 
em pé de igualdade com o empregador, não devendo a renúncia operada 
em tais circunstâncias ser tratada com o rigor que se tem destinado às 
renúncias em geral na seara trabalhista.

3.3 Da interveniência do sindicato

entende-se que a renúncia de direitos trabalhistas com a interveniên-
cia do sindicato, podendo até ser formalizada por acordo ou convenção 
coletiva, tem o condão de eliminar eventual vício na manifestação da von-
tade	que	se	poderia	alegar	em	virtude	da	hipossuficiência	do	trabalhador,	
recobrando-se a possibilidade de proceder a negociações válidas uma vez 
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que a atuação agremiada derruba a presunção de inferioridade do obreiro 
em face do empregador.

isso porque parte-se do princípio de que os sindicatos defendem 
os interesses dos trabalhadores e, portanto, só permitiriam negociações 
que importassem vantagens para os mesmos ou que, pelo menos, não 
lhes	causasse	prejuízo,	mantendo	o	equilíbrio	de	forças	entre	os	pólos	
envolvidos.

4. aPLiCaBiLiDaDe Da arBitraGeM NaS reLaçõeS tra-
BaLhiStaS

4.1 Nos conflitos coletivos de trabalho

A	aplicabilidade	da	arbitragem	nos	conflitos	coletivos	de	trabalho	é	de	
aceitação	pacífica	na	doutrina,	e	encontra	autorização	expressa	nos	§§	1º	
e 2º do art. 114 da constituição Federal, com a redação dada pela emenda 
constitucional nº 45 de 8 de dezembro 2004:

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitra-
gem,	é	facultado	às	mesmas,	de	comum	acordo,	ajuizar	dissídio	coletivo	
de	natureza	econômica,	podendo	a	Justiça	do	Trabalho	decidir	o	conflito,	
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 
como as convencionadas anteriormente.

de se notar que este foi o primeiro momento em que uma constituição 
brasileira dedicou atenção à modalidade privada de arbitragem, prevendo a 
possibilidade de as lides trabalhistas serem solucionadas por esta via.

nessa linha, pode-se dizer que o legislador teve o intuito de promover 
um estímulo à negociação coletiva e à arbitragem como formas de solução 
de	conflitos	coletivos	econômicos,	certamente	tendo	em	vista	a	valorização	
da autonomia privada coletiva e as vantagens do procedimento arbitral, a 
exemplo	da	celeridade,	confiabilidade,	etc.

a dicção dos dispositivos constitucionais em apreço revela a natureza 
dispositiva das normas coletivas. ademais, as características destas normas, 
como, v.g., a vigência limitada e a possibilidade de revisão, demonstram que 
essas normas não se confundem com aquelas de ordem pública absoluta, 
deixando o campo mais livre e seguro para o legislador autorizar de forma 
expressa a arbitragem nos dissídios coletivos. 

assim, diz-se que no direito coletivo de trabalho, o poder de dis-
posição é consubstanciado pela negociação coletiva, protagonizado pelos 
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atores sociais e delimitado pelas normas de ordem pública (SouZa, 2004, 
p. 185). 

cumpre frisar que os incisos vi, Xiii e Xiv do art. 7º da constituição 
Federal	 delineiam	a	possibilidade	de	modificação	 in pejus dos direitos 
trabalhistas,	a	exemplo	do	salário,	jornada	de	trabalho	e	regime	de	turnos	
ininterruptos de revezamento, por meio de negociação coletiva.

em que pese a intenção do legislador constituinte derivado de va-
lorizar	o	juízo	arbitral	como	via	alternativa	à	jurisdicional	e	as	reformas	
promovidas com a edição da lei nº 9.307/96, também com este intuito, a 
arbitragem continua sendo pouco utilizada por sindicatos e empresários 
para dirimir suas controvérsias. 

a doutrina aponta a falta de representatividade da maioria das entidades 
sindicais do país, o descrédito na atuação dos árbitros e no próprio instituto 
da arbitragem como as principais causas do baixo número de adesão a esse 
meio	alternativo	de	resolução	de	conflitos.	

Fala-se,	ainda,	no	elevado	custo	da	arbitragem,	já	que,	enquanto	as	
custas	do	processo	judicial	são	baixas	e	pagas	ao	final,	sendo	ônus	do	Estado	
a manutenção da estrutura administrativa, a arbitragem exige satisfação 
imediata de custos administrativos e honorários do árbitro pelas partes.

todavia, esse não pode ser considerado um empecilho à aplicação da 
arbitragem no âmbito trabalhista, uma vez que o trabalhador não precisa, 
necessariamente, pagar as custas.

em se tratando de dissídio coletivo, a doutrina aponta para a possibi-
lidade de elaboração de acordo ou convenção coletiva de trabalho, estipu-
lando	que	o	pagamento	das	custas	fique	a	cargo	do	empregador.	

de mais a mais, pode o ministério Público do trabalho funcionar como 
árbitro (art. 83, Xi, da lc nº 75/93), situação em que será despiciendo o 
pagamento	de	honorários	arbitrais,	por	já	serem	os	procuradores	do	trabalho	
remunerados pelos cofres públicos. 

nesse diapasão, Jairo lins de albuquerque Sento-Sé (Sento-SÉ, 
1997, p. 1942) escreve:

Ora,	os	integrantes	do	MPT	são	servidores	públicos	já	remunerados	pela	
nação. assim sendo, poderiam tranquilamente cumprir tal função sem ge-
rar uma onerosidade que muitas vezes é impossível de ser satisfeita pelos 
conflitantes,	principalmente	pela	massa	obreira.

Cita-se,	ainda,	a	arraigada	cultura	judicialista	para	justificar	o	desuso	
da arbitragem. muitas vezes, as partes preferem abrir mão da rapidez 
proporcionada pela arbitragem para submeter suas lides a uma autoridade 
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judiciária,	investida	de	poder	pelo	Estado,	podendo	recorrer	das	decisões	
por esta proferidas.

4.2 Nos conflitos individuais do trabalho

no terreno do direito individual do trabalho, entretanto, a arbitragem 
tem encontrado mais resistência, em face do disposto no art. 1º da lei nº 
9.307/96, que limita a utilização da via arbitral a “litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis”.

Setores mais tradicionais da doutrina se apegam ao princípio da 
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas para afastar por completo a 
arbitrabilidade das relações individuais de trabalho.

no entanto, o mencionado dispositivo legal não representa óbice ao 
uso da arbitragem nos dissídios individuais.

Segundo carlos alberto carmona (carmona, 2004, p. 56), são 
disponíveis – do latim disponere – aqueles bens que podem ser livremente 
alienados ou negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o 
titular	plena	capacidade	jurídica	para	tanto.

o autor explica que, em regra, a indisponibilidade é marca das questões 
que envolvem direito de família, em especial aquelas pertinentes ao estado 
das pessoas, causas relativas ao direito de sucessão, bem como aquelas 
relacionadas ao direito penal.

esclarece, no entanto, que o predicado da indisponibilidade típico 
dessas	matérias	 não	 as	 exclui	 totalmente	 do	 âmbito	 do	 juízo	 arbitral,	
uma	vez	que	as	conseqüências	patrimoniais	podem	ser	objeto	de	solução	
extrajudicial.	Exemplifica	asseverando	que,	embora	não	se	possa	discutir	
na	via	arbitral	o	direito	de	perceber	alimentos,	porquanto	este	se	afigure	
indisponível, não se retira a faculdade das partes de pactuar o quantum a 
ser	recebido	a	esse	título,	o	que	significa	que	esse	aspecto	do	direito	de	
alimentos é arbitável. 

Mutatis Mutandis, é isso o que acontece com a maioria dos direitos 
trabalhistas. 

A	finalidade	do	Direito	do	Trabalho	consiste	na	proteção	jurídica	ao	
trabalhador,	proteção	esta	que	significa,	de	um	lado,	preservar	a	incolumi-
dade física e moral do empregado, por força de sua situação de debilidade 
econômica frente ao poderio dos empregadores, revelando a necessidade 
de	um	 sistema	normativo	 específico,	 com	o	fito	de	 equilibrar	 os	 pólos	
dessa relação.
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diante dessa necessidade de ordem pública, foram criadas leis traba-
lhistas, munindo o trabalhador de direitos que, cogentes, indisponíveis e 
inderrogáveis	pelas	partes,	ganharam	do	ordenamento	 jurídico	o	manto	
da irrenunciabilidade.

 de fato, não se pode negar o caráter indisponível e inderrogável dos 
direitos trabalhistas. Suas normas disciplinam relações de relevância indis-
cutível, salvaguardando o efetivo recebimento dos valores decorrentes do 
serviço	prestado,	bem	como	as	garantias	previstas	no	sistema	justrabalhista,	
em razão da natureza alimentar desses haveres, de suma importância para 
a subsistência do obreiro e de sua família. 

no entanto, após o rompimento do vínculo trabalhista, os direitos do 
trabalhador se transformam em valores pecuniários, passando a integrar seu 
patrimônio, sendo certo que, em regra, os direitos patrimoniais privados 
são disponíveis.

no direito do trabalho, tome-se o exemplo do direito às férias, que 
corresponde a uma garantia dos obreiros, visando ao bem estar coletivo. 
rescindido o contrato, eventual violação a esse direito se transforma 
num crédito em favor do trabalhador, incorporando seu patrimônio 
jurídico,	não	havendo	por	que	se	vedar	a	disponibilidade	deste	crédito	
pelo mesmo.

de mais a mais, deve-se lembrar que a conciliação constitui um dos 
mais importantes princípios do direito do trabalho. como, via de regra, a 
conciliação equivale a uma transação, não se pode negar a transacionabi-
lidade e conseqüente arbitrabilidade dos direitos trabalhistas.

Dessa	feita,	pode-se	afirmar	que	a	Lei	9.307/96	é	plenamente	aplicável	
aos	conflitos	de	trabalho	individuais,	não	constituindo	seu	art.	1º	empecilho	
para	esse	fim,	tendo	em	vista	a	disponibilidade	dos	créditos	trabalhistas	
após rompimento do vínculo contratual, assim como de certos direitos 
laborais,	admitida	por	lei	e	jurisprudência.	

assim, cessado o vínculo laboral e afastada a hipótese de vício de 
consentimento quando da opção do empregado pela via arbitral, é perfei-
tamente	cabível	este	meio	de	solução	de	conflitos	no	âmbito	dos	dissídios	
individuais trabalhistas.

Frise-se que esta análise deve ser feita sempre no caso concreto, 
levando em consideração as condições pessoais do obreiro, bem como 
eventual interveniência do órgão sindical, que revestiria a adesão à cláu-
sula compromissória de maior legitimidade, derrubando a presunção de 
inferioridade do empregado.
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Não	obstante	 as	 críticas	 levantadas	 pela	 doutrina	 e	 jurisprudência	
contra a aplicação da arbitragem nas relações laborais, tem-se que esta 
via mostra-se em perfeita harmonia com o direito do trabalho, devendo 
ser encarada como forma supletiva de solução de litígios, coexistindo com 
a	Justiça	do	Trabalho,	a	qual	não	se	tem	mostrado	eficiente	na	prestação	
jurisdicional.

rodolfo Pamplona Filho (PamPlona Filho, 2008), em artigo sobre 
o instituto da arbitragem, doutrina:

ora, em função do Princípio tradicional da irrenunciabilidade de direitos, há 
quem entenda que o Juízo arbitral seria totalmente inaplicável às relações 
individuais de trabalho, o que tem encontrado respaldo nos setores mais 
conservadores	da	doutrina	e	jurisprudência.	Todavia,	os	tempos	parecem	
estar	mudando	no	horizonte,	 pois,	 pouco	 a	 pouco,	 a	flexibilização	dos	
direitos trabalhistas no plano individual, ainda que com a assistência das 
entidades sindicais, parece estar ganhando cada vez mais corpo. além das 
previsões	constitucionais	do	art.	7º,	incisos	VI,	XIII	e	XIV	(flexibilização	
de direitos trabalhistas com base na negociação coletiva), a política do atual 
Governo	federal,	com	envio	de	projetos	de	reestruturação	da	 legislação	
laboral, também infere que grandes transformações estão por vir, com o 
incentivo,	cada	vez	maior,	de	formas	de	solução	extrajudicial	de	conflitos,	
entre	as	quais	a	arbitragem	se	destaca.	Ademais,	talvez	já	seja	a	hora	de	
assumir,	sem	hipocrisias,	que	os	direitos	trabalhistas	talvez	não	sejam	tão	
irrenunciáveis	assim,	mas	a	própria	possibilidade	da	conciliação	judicial	
por	valores	menores	do	que	o	efetivamente	devido	 já	demonstra	a	 real	
disponibilidade	na	prática	(e	com	a	chancela	judicial!).

Deve-se	ter	sempre	em	vista	que	a	finalidade	máxima	do	Poder	Ju-
diciário	é	a	pacificação	social	e	o	processo	é	o	instrumento	adotado	para	
viabilizá-la. Se este ideal não estiver sendo alcançado pelo estado com a 
presteza	e	justiça	necessárias,	curial	superar	o	judicialismo	arraigado	na	
cultura	jurídica	brasileira	e	a	vaidade	corporativista	de	alguns	advogados	e	
juízes	para	abrir	espaço	a	modalidades	alternativas	de	resolução	de	conflitos	
que	funcionem	paralelamente	à	estrutura	judicial,	a	exemplo	da	arbitragem,	
de forma a torná-la mais condizente com os anseios da sociedade.

5. CoNSiDeraçõeS FiNaiS
Ao	final	da	pesquisa,	depois	de	submetidas	as	hipóteses	a	teste,	foi	

possível extrair as seguintes conclusões sistematizadas atinentes ao tema, 
conforme a seguir expendido:
1.	 A	arbitragem	é	um	processo	de	solução	de	conflitos	por	meio	do	qual	

os litigantes, através de um acordo de vontades, buscam em uma ter-
ceira	pessoa,	de	sua	confiança,	a	solução	imparcial	do	litígio.
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2. a utilização do instituto da arbitragem em substituição ao processo 
judicial	importa	diversas	vantagens,	dentre	as	quais	se	destaca:	a	ce-
leridade	que	se	 imprime	à	 solução	dos	 litígios;	a	confiabilidade,	 já	
que as próprias partes escolhem o árbitro, tribunal arbitral ou institui-
ção de arbitragem que dirimirá o litígio; a especialidade, porquanto 
possa a escolha das partes recair sobre pessoa detentora de profundo 
conhecimento da questão ou sobre instituição arbitral especializada; 
a discrição e o sigilo, em contraposição à publicidade exigida no pro-
cesso	judicial;	a	consensualidade,	pois	desde	a	elaboração	da	cláusula	
compromissória até a escolha do árbitro e do procedimento importam 
a redução da animosidade das partes envolvidas.

3.	 A	finalidade	do	Direito	do	Trabalho	consiste	na	proteção	jurídica	ao	
trabalhador,	com	o	objetivo	de	equilibrar	os	pólos	dessa	 relação,	o	
que evidencia a necessidade de adoção de cuidados especiais na ma-
nifestação de vontade dos obreiros.

4. o princípio da irrenunciabilidade representa um instrumento à dis-
posição	do	trabalhador,	eficaz	para	preservar	seus	direitos	e,	de	igual	
modo, anular o resultado da vontade que venha a escapar à ordem so-
cial	estabelecida,	fazendo	com	que	tal	ato	careça	de	efeitos	jurídicos.	

5. apesar de o art. 9º consolidado não fazer nenhuma ressalva, a doutri-
na	e	a	jurisprudência	têm	destinado	tratamento	diverso	ao	instituto	da	
renúncia, a depender do momento em que se efetua.

6.	 No	período	pré-contratual,	o	entendimento	doutrinário	e	jurispruden-
cial vai no sentido de que a irrenunciabilidade é absoluta, pois, fosse 
possível a renúncia previamente à admissão do empregado, restaria 
inútil	 todo	o	aparato	de	garantias	previsto	pela	 legislação,	 já	que	o	
trabalhador, receoso de perder a oportunidade de emprego, estaria 
disposto a aceitar as condições impostas pelo patrão, ainda que estas 
lhe	fossem	prejudiciais	e	representem	uma	via	aberta	ao	aviltamento	
das relações laborais como um todo.

7. no período contratual também se entende que não é válida a renúncia 
em face da subordinação hierárquica do empregado no curso do vín-
culo.

8. extinto o vínculo trabalhista, a possibilidade de renunciar passa a ser 
a regra, uma vez que os direitos assegurados ao trabalhador passam a 
incorporar	seu	patrimônio	jurídico,	assumindo	expressão	econômica	
e,	portanto,	feição	de	disponibilidade,	além	de	já	não	se	presumir	a	
coação patronal nesse período. 
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9. no exame da validade da renúncia operada, deve-se levar em conta 
a condição pessoal do trabalhador. altos executivos de empresas de 
grande porte, bem como aqueles com elevado grau de especialização 
técnica	e	conhecimentos	jurídicos	detêm	um	poder	de	barganha	que,	
não raro, lhes permite competir em pé de igualdade com o emprega-
dor. a renúncia operada por empregado em tais condições não pode, 
por óbvio, ser encarada com as restrições, a severidade e as precau-
ções que se encararia outra em caso inverso.

10. a renúncia de direitos trabalhistas com a interveniência do sindica-
to, podendo até ser formalizada por acordo ou convenção coletiva, 
tem o condão de eliminar eventual vício na manifestação da vontade 
que	se	poderia	alegar	em	virtude	da	hipossuficiência	do	trabalhador,	
recobrando-se a possibilidade de proceder a negociações válidas uma 
vez que a atuação agremiada derruba a presunção de inferioridade do 
obreiro em face do empregador.

11.	 A	aplicabilidade	da	arbitragem	nos	conflitos	coletivos	de	trabalho	é	
de	aceitação	pacífica	na	doutrina,	e	encontra	autorização	expressa	nos	
§§ 1º e 2º do art. 114 da constituição Federal. 

12. no terreno do direito individual do trabalho, a arbitragem tem en-
contrado mais resistência, em razão do disposto no art. 1º da lei nº 
9.307/96, que limita a utilização da via arbitral a “litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis”, fazendo com que a parcela mais 
tradicional da doutrina negue por completo a aplicação da arbitragem 
às relações individuais de trabalho.

13. de fato, não se pode negar o caráter indisponível e inderrogável dos 
direitos trabalhistas. contudo, após o rompimento do vínculo traba-
lhista, os direitos do trabalhador se transformam em valores pecuni-
ários, passando a integrar seu patrimônio, sendo certo que, em regra, 
os direitos patrimoniais privados são disponíveis.

14. com isso, não se está admitindo a disposição pelas partes do direito 
trabalhista em si, inderrogável por natureza, porquanto provindo de 
normas de ordem pública, mas sim das vantagens patrimoniais dele 
decorrentes.

15. ademais, a conciliação constitui um dos mais importantes princípios 
do direito do trabalho. como, via de regra, a conciliação equivale a 
uma transação, não se pode negar a transacionabilidade e conseqüen-
te arbitrabilidade dos direitos trabalhistas.

16. desse modo, cessado o vínculo de emprego e afastada a hipótese de 
vício de consentimento quando da opção do empregado pela via ar-
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bitral,	é	perfeitamente	cabível	este	meio	de	solução	de	conflitos	no	
âmbito dos dissídios individuais trabalhistas. esta análise deve ser 
feita sempre no caso concreto, levando em consideração as condições 
pessoais do obreiro, bem como eventual interveniência do órgão sin-
dical, que revestiria a adesão à cláusula compromissória de maior le-
gitimidade, derrubando a presunção de inferioridade do empregado.

17.	 Apesar	das	críticas	levantadas	pela	doutrina	e	jurisprudência	contra	
a aplicação da arbitragem nas relações laborais, tem-se que esta via 
mostra-se em perfeita harmonia com o direito do trabalho, devendo 
ser encarada como forma supletiva de solução de litígios, coexistindo 
com	a	Justiça	do	Trabalho,	a	qual	não	se	tem	mostrado	eficiente	na	
prestação	jurisdicional.
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