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PREFÁCIO 
________________________________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

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

com destaque para trabalhos frutos de Grupos de Estudos promovidos pela 

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

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

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

objetivo com essa obra. 

Desfrute desse trabalho, de imensa qualidade e profundidade acadêmica! 

 

Contagem, dezembro de 2019 

 

Fernanda Paula Diniz 

Doutora e Mestra em Direito Privado 

Professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Advogada 
 

André Vicente Leite de Freitas 

Doutor, Pós-doutor e Mestre em Direito Público. 

Professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Advogado 
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CAPÍTULO I 

________________________________________________________________________ 

A AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO 
DA LEI N. 11.340/2006 (LEI 

MARIA DA PENHA): dados que 
demonstram o crescente 

aumento da violência de gênero 
 

Estephane Maria Forte Bezerra 1 

Antônio Leonardo Amorim 2 

 

 

RESUMO O Brasil tem registrado atualmente dados alarmantes sobre 

violência de gênero contra as mulheres, isso se dá por diversos fatores que 

determina a causa e ocorrência de delitos desta espécie. Por ser tratar de te 

atual, corriqueiro e que deve ser debatido para fins de implementação e 

melhoria de vida para nossa sociedade, por isso, esta pesquisa consiste em 

uma análise sobre a falta de informação da população brasileira do que 

dispõe a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Para tanto, esta lei 

tipifica a violência doméstica e a definiu como qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, 

psicológico e dano moral ou patrimonial às mulheres, ocorrida em qualquer 

relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com 

a ofendida, independentemente de coabitação. Por isso o tema se apresenta 

de extrema relevância para a atualidade, uma vez que os dados qualitativos 

e quantitativos demostram os altos índices de violência, da qual as 

mulheres são vítimas. Por isso, com base na pesquisa bibliográfica, 

 
1 Discente do curso de Direito Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

Campus de Alto Araguaia/MT. E-mail: estephaneforte@gmail.com  

2 Orientador. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Rede Futura de Ensino, 

Professor Substituto de Direito Penal na Universidade Federal de Jataí (UFJ), Professor 

Substituto nas Parceladas da UNEMAT. E-mail: amorimdireito.sete@hotmail.com 
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quantitativa, qualitativa e exploratória, buscará demonstrar se a ausência de 

conhecimento pelos brasileiros do que está exposto na Lei Maria da Penha 

é fator que concorre para o aumento da violência de gênero. 

PALAVRAS-CHAVES: Maria da Penha; Violência de Gênero; Direito 

Penal; Políticas Públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006 foi homenageada como o 

nome da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, justamente porque 

em 1983 foi vitimada com um tiro nas costas de seu marido, enquanto 

dormia - o que foi suficiente a deixar paraplégica. Igualmente, meses 

depois, seu companheiro realiza outra tentativa de homicídio, empurrando-

a da cadeira de rodas e tentando eletrocutá-la. O perplexo caso foi ajuizado, 

e o agressor foi condenado duas vezes, entretanto, conseguiu recorrer.  

Após uma grande luta, Maria da Penha conseguiu levar o processo ao 

Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e ao Comitê Latino-

Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM).  A partir disto, 

ambos efetuaram denúncia, em face do ofensor, à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 (CF), no caput do artigo 

5º, resguarda os Direitos e Garantias Fundamentais, tais como à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, a todos. Acrescenta-se 

ainda, que no mesmo artigo, inciso I, bem como no artigo 226, parágrafo 

5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, inclusive 

quando se refere à sociedade conjugal.  

No entanto, devido a uma cultura patriarcalista/machista, a qual 

culpabiliza e silencia as mulheres nos casos de violência, a eficácia dos 

dispositivos de proteção e prevenção tem sido falha. À vista disso, o atual 

cenário brasileiro, de desconhecimento sobre o que a lei aborda, está sendo 

refletido nos pequenos municípios do país, dessa forma, contribuindo para 

o aumento de casos.   

Diante disso, foi determinada ao Brasil a criação de uma legislação, a 

qual visa a proteção e prevenção para as mulheres em casos de violência 

doméstica. Desse modo, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, 

recepcionando os tratados internacionais assinados e ratificados pelo 

Brasil, propôs um projeto de lei, o qual foi aprovado pelo Poder 
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Legislativo, tornando-se a Lei Federal nº 11.340, conhecida como Lei 

Maria da Penha. 

Ocorre que, os dados apurados quantitativos e qualitativos 

demonstram que o aumento de crimes cometidos contra as mulheres, por 

questões de gênero vem aumentando nos últimos anos de forma 

significativa, e a questão que se busca apurar é se o desconhecimento da 

Lei Maria da Penha pelos brasileiros podem ser fator determinante para o 

aumento dos crimes. 

Nesse sentido, a partir da pesquisa bibliográfica, documental, e de 

colheita de dados quantitativo e qualitativo, verificar-se-á se o 

desconhecimento da Lei Maria da Penha pelos brasileiros é fator 

determinante para a ocorrência de crimes de gênero. 

 

2 -  VIOLÊNCIA DE GÊNERO: REALIDADE ENFRENTADA 

PELO BRASIL EM 2019 

 

As primeiras expressões de violência contra a mulher surgiram a 

partir de década de 1960, quando o movimento feminista emergiu em 

defesa de tratamento igualitário para estas, frente as ingerências da cultura 

patriarcalista. Com o advento das transformações sociais, outras expressões 

foram utilizadas, a título de exemplo, violência contra as mulheres, 

violência doméstica ou familiar, e, por fim, violência de gênero – sendo 

este o termo mais recente. 

Primeiramente, incube ressaltar do que se trata a violência contra as 

mulheres. Conforme a Convenção de Interamericana para prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher, também conhecida como 

“Convenção de Belém do Pará”, realizada em 1994, esse tipo de 

manifestação violenta é definido como sendo “qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada 

(artigo 1º)”. 

Para mais, quanto à violência doméstica, a qual, no Brasil, é secular, 

tem-se o entendimento que ela corresponde aos atos violentos praticados 

dentro do lar, isto é, dentro do âmbito familiar. Neste caso, a violência é 

empregada por pessoas próximas à vítima, como por exemplo, por seu 

companheiro, seus filhos, seu pai etc. Além disso, ressaltar-se a tolerância 

social quanto à violência doméstica, vez que, em razão da sociedade 
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brasileira ainda ser machista e patriarcalista, deve-se aceitar essas atitudes 

em nome da sacralidade da instituição familiar.  

De acordo com o dicionário de português, a palavra gênero, dentre 

outros conceitos, possui o seguinte significado: “diferença entre homens e 

mulheres que, construída socialmente, pode variar segundo a cultura, 

determinando o papel social atribuído ao homem e à mulher e às suas 

identidades sexuais”.  

Ademais, segundo as autoras Guita Grin Debert e Maria Filomena 

Gregori (2008, p. 166), o “gênero não é uma dimensão encapsulada, nem 

pode ser vista como tal, mas ela se intersecciona com outras dimensões 

recortadas por relações de poder, como classe, raça e idade”. Enquanto 

para Heleieth Saffioti (2011, p. 45), “o gênero é a construção social do 

masculino e do feminino”. 

Em consonância a isto, a socióloga Saffioti (2001, p. 115) aduz que: 

 

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo 

vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os 

sexos. No exercício da função patriarcal, os homens detêm o 

poder de determinar a conduta das categorias sociais 

nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância 

da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. 

 

Por conseguinte, a violência de gênero é percebida pela incidência de 

atos violentos (físicos ou não), em razão da identidade de gênero das 

pessoas envolvidas, isto é, tanto as mulheres quanto os homens podem ser 

vítimas desse tipo de violência. Outrossim, emprega-se essa expressão 

como sinônimo de violência contra as mulheres, em virtude do incide de 

agressão contra elas ser de nível, extremamente, alto.  

Portanto, pode-se perceber que a violência de gênero tem como 

fundamento primordial a vitimização das mulheres em decorrência de uma 

relação de dominação (poder), construída histórica e socialmente, e 

exercida pelo sexo masculino, a qual é capaz de legitimar o conflito entre 

os sexos, desse modo, a determinar o papel que estas vão desempenhar 

dentro do seio social, ditando regras, padrões de comportamento, assim 

como, pregando, veladamente, a inferiorização feminina em detrimento dos 

homens e, como consequência, a submissão a estes. 

Consoante a isto, as autoras Maria Amélia Teles e Mônica de Melo 

(2002, p. 10) entendem que a violência de gênero pode ser entendia como 

“uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. 
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Demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados 

ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem 

relações violentas entre os sexos”. 

Logo, entende-se que a problemática da desigualdade de poder 

implicada nas diferenças marcadas pelo gênero é tida como violência. Isto 

porque, existe uma aculturação machista arraigada a sociedade, que 

estrutura e valida atitudes de repreensão frente às liberdades individuais 

das mulheres, as quais são, diariamente, padecentes de atos violentos.  

Segundo a socióloga SAFFIOTI (2011, p. 17), “trata-se da violência 

como ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade 

física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral”, nesse 

sentido, verifica-se que é imprescindível entender quais são as modalidades 

de violência contra a mulher jazidas no ordenamento jurídico brasileiro.  

O Brasil editou o Decreto nº 1.973, em 1996, promulgando a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 1994, e ao definir o 

conceito de violência – supramencionado - trouxe como atos violentos, os 

físicos, os sexuais e os psicológicos.  

Da mesma maneira, seguindo a aludida Convenção e com fulcro no 

artigo 226, parágrafo oitavo, da Constituição Federal, em 2006, foi 

publicada a Lei nº 11.340, conhecida nacionalmente como Lei Maria da 

Penha, além de apresentar as manifestações descritas acima, aderiu outras 

duas formas de violências, sejam elas, a moral e patrimonial.  

Dispõe o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, a violência física 

é compreende como qualquer conduta que ofenda a integridade feminina 

ou sua saúde corporal, no âmbito da unidade doméstica (espaço de 

convívio permanente, com ou sem vínculo familiar) ou familiar 

(comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados), bem como em qualquer relação íntima (independentemente 

de coabitação), na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida.  

Quanto a violência sexual, o inciso II, do referido dispositivo, 

preconiza a noção de toda ação que venha a constranger a mulher a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, por 

meio de intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, utilizando-se de 
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coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

Ademais, em relação à violência à psicológica, a dita normatização, 

dispõe no inciso III, do artigo 7º, a percepção de todo ato capaz de causar à 

mulher dano emocional e diminuir sua autoestima ou que lhe prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento, bem como vise degradar ou controlar 

suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 

intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação. 

Quanto a violência patrimonial, o inciso IV preleciona que pode ser 

entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de objetos da vítima, além de instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Já a 

violência moral, grafada ano inciso V, é caracterizada por práticas que 

configure os crimes de calúnia, difamação ou injúria.  

Inovando o ordenamento jurídico brasileiro quanto a proteção das 

mulheres, em 2015, a Lei nº 13.104 alterou o Código Penal brasileiro, 

acrescentando ao artigo 121 (crime de homicídio), mais circunstância 

qualificada, sendo esta, o crime de feminicídio. Acerca disso, este crime 

passa a ser compreendido como o homicídio qualificado contra as mulheres 

por razões da condição de sexo feminino.  

Rogério Greco (2017, p. 487) acentua que para a configuração desta 

qualificadora no crime de homicídio, deve ser evidente que tal conduta seja 

pratica por motivos de condição de sexo feminino, envolvendo a violência 

doméstica e familiar, assim como o menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher. Acrescenta-se que, a ideia de menosprezo pode ser 

entendida como desprezo, repulsa aversão, repugnância a uma pessoa do 

sexo feminino; enquanto discriminação possui o sentido de distinguir pelo 

fato da vítima ser mulher. 

Denota-se que a existência de diversos mecanismos legais para coibir 

e prevenir as agressividades contra o gênero feminino. A Constituição 

Federal de 1988, que salvaguarda o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, visto que a vida é o bem mais prezado para o Estado Democrático 

de Direito, a Lei nº 11.340/2006, as quais definiram situações específicas 

quanto à violência contra as mulheres, e o Código Penal, o qual traz as 
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penalidades a serem aplicadas quando da ocorrência de feminicídio, dentre 

outros crimes. 

Em âmbito nacional, a Lei nº 11.340/2006 não tem sido tão eficaz. 

Em recente pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(2019), 536 (quinhentos e trinta e seis) mulheres foram vítimas de agressão 

física a cada hora do último ano, desse modo, a totalizar um número de 4,7 

(quatro vírgula sete) milhões de mulheres agredidas, no Brasil (FOLHA, 

2019). 

E continua afirmando que 74,6% (setenta e quatro por cento) das 

mulheres que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém 

conhecido e, em comparação com os dados apresentados pela mesma 

pesquisa em 2016, o infográfico aponta que houve um crescimento de 25% 

(vinte e cinco por cento) em relação ao número de mulheres que 

declararam conhecer o ofensor, o qual era de 61,2% (sessenta e um vírgula 

dois por cento).  

Para mais, seguindo os dados da referida pesquisa, 52 (cinquenta e 

dois por cento) das mulheres que sofreram algum tipo de violência não 

fizeram nada, isto é, não procuraram nenhuma autoridade policial ou ajuda; 

enquanto apenas 10,3% (dez vírgula três por cento) entraram em contato 

com uma delegacia especializada em crimes contra a mulher.  

Por fim, quanto ao local em que sofreu a violência, a pesquisa 

demonstra que 42% (quarenta e dois por cento) das mulheres afirmam 

terem sofrido a violência dentro de casa, enquanto 29% (vinte e nove por 

cento) declaram terem sido vítimas na rua, ao passo que 8% (oito por 

cento) reportamos a violência ao ambiente de trabalho, e apenas 3% (três 

por cento) em bar ou balada.  

 

3 A CRIMINALIZAÇÃO QUE SOZINHA NÃO SURTIU EFEITO: 

NECESSIDADE PLENA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

DIMINUIÇÃO DE CRIMES CONTRA A MULHER 

 

É visto que, o fato do machismo permeia a cultura, as instituições e o 

próprio sistema de justiça criminal, cria um empasse quanto ao real 

cumprimento e efetivação dos dispositivos contidos na Lei nº 11.340/2006. 

Isto porque, quando os instrumentos criados para combater a violência 

contra às mulheres estão preenchidos por ideologias patriarcalistas, as 

quais vão de encontro a realização material de igualdade entre homens e 
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mulheres, de fato, ineficazes se tornam quanto a redução dessa cultura de 

violência. 

De acordo com os dados expostos acima, é notório que, inobstante os 

13 (treze) anos de vigência da Lei Maria da Penha, bem como sua 

importância, ainda são extremamente altos os índices de violência contra as 

mulheres embasadas no sexismo, isto é, atitude de discriminação 

fundamentada no sexo. Logo, pode-se inferir que tão somente a 

criminalização de atos violentos praticados em desfavor das mulheres não 

gerou efeito para coibir estes crimes. 

Acrescenta-se ainda que, o estudo com objetivo de avaliar o impacto 

da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade de mulheres por agressões, no 

Brasil, realizado em 2013, pelas pesquisadoras Leila Posenato Garcia, 

Lúcia Rolim Santana de Freitas e Doroteia Aparecida Höfelmann, apontou 

o resultado de que as taxas de mortalidade de mulheres por agressões não 

apresentaram mudanças estatisticamente significativas mesmo após a 

intervenção da Lei Maria da Penha.  

Outro ponto relevante são as abordagens da Lei nº 11.340/2006 ao 

tratar o agressor, bem como do Código Penal brasileiro ao dispor sobre o 

feminicídio. Observa-se que há mais um interesse moral em punir do que 

na resolução da questão em análise, dado que, os referidos dispositivos são 

pautados no aumento do custo da pena para o agressor, sendo, até mesmo, 

o crime de feminicídio considerado hediondo.  

Em que pese esta lei tenha inovado em termos de oferecer outros 

mecanismos de proteção e assistência social às ofendidas, a título de 

exemplo, a implementação do atendimento policial especializado, em 

particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM), nota-se que 

pouco se tem difundido conhecimento acerca disso, o que implica em 

resultados eficientes quanto o combate à violência de gênero.  

No Brasil, a abordagem sobre violência entre homens e mulheres, 

resultante de relação assimétrica de dominação, teve um início durante o 

período da Ditadura Militar, quando um movimento feminista, em 1980, 

em São Paulo, convocou marchas de mulheres para protestar contra a 

absolvição de dois homens responsáveis pelos assassinatos de Ângela 

Diniz e de Eliane de Grammont.  

Apesar desse movimento, à época não havia nenhuma base legal que 

amparasse as mulheres vítimas de violência.  Acerca disso, frisa-se que a 

Constituição Federal em vigor era a de 1969, a qual sequer abordava os 
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direitos e garantias fundamentais, tão pouco a igualdade entre homem e 

mulher. 

MENEGHEL (2013, p. 692) acentua que: 

 

Anterior à Maria da Penha, as situações de violência contra a 

mulher eram julgadas segundo a Lei 9.099/95 e grande parte 

dos casos era considerada crime de menor potencial ofensivo, 

cuja pena ia até dois anos e os casos eram encaminhados aos 

Juizados Especiais Criminais (JECRIM). 

 

Com o advento na Lei nº 11.340/2006, foram criados os próprios 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, dispostos no 

artigo 14, como órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 

criminal, para processar, julgar e executar demandas decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar em desfavor da mulher. 

O Decreto-lei nº 1.973, de 1º de agosto de 1996, o Brasil ratificou e 

promulgou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 

1994, a qual dispõe sobre medidas para prevenir e erradicar a violência 

contra a mulher, para prestar assistência à vítima, bem como sobre as 

dificuldades que observarem na aplicação das mesmas e os fatores que 

contribuam para a violência contra a mulher. 

Em 1988 com a Constituição Federal tem-se um rol exemplificativo 

de direitos e garantias fundamentais, mais especificadamente no inciso I, 

do artigo 5º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

Além disso, a Carta Magna, em seu artigo 226, parágrafo 8º, atribui ao 

Estado a função de resguardar os direitos de família, dando-lhe assistência, 

assim como criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. 

Contudo, somente em 2006, uma lei específica com intuito de 

salvaguardar o direito de toda mulher ter uma vida livre de violência, foi 

criada, sendo esta a Lei nº 11.340, vulgo, Lei Maria da Penha . Ressalta-se 

que esta criou uma nova modalidade de circunstâncias agravantes  

(aplicada, por exemplo, ao crime de estupro; aos crimes contra a honra), 

bem como definiu uma nova qualificadora ao tipo penal discriminado no 

artigo 129 do Código Penal, dando-lhes as seguintes redações:  

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 61. . 

II - . 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com 

violência contra a mulher na forma da lei específica; ...” 

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 129.  

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, 

irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 

tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos...” 

 

Denota-se que a referida norma buscou aumentar a reprimenda penal, 

atribuindo uns agravantes atos que não ensejem lesão corporal envolvendo 

violência contra a mulher, ou em caso de ocorrência dessa última situação, 

aplicar-lhe uma sanção punitiva, em tese, grave. Entretanto, quanto a lesão, 

a pena culminada é de detenção, isto é, o ofensor não será preso de 

imediato, podendo cumprir penalidade imposta sob regime semiaberto.  

Nesse ínterim, incube salientar que, a princípio, verificados atos de 

violência doméstica e familiar em detrimento da mulher, o artigo 22 da Lei 

em análise dispõe que “o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em 

conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência”. 

Essas medidas protetivas podem ser caracterizadas pela suspensão da posse 

ou restrição do porte de armas (inciso I); pelo afastamento do lar, domicílio 

ou local de convivência com a ofendida (inciso II); pela proibição de 

determinadas condutas (inciso III); pela restrição ou suspensão de visitas 

aos dependentes menores (inciso IV); e/ou pela prestação de alimentos 

provisionais ou provisórios (inciso V).  

Ademais, em 2015, por meio da Lei nº 13.104, o crime de 

feminicídio, como já mencionado, foi acrescento ao Código Penal, como 

uma qualificadora do tipo penal de homicídio. Destarte, a pena insculpida 

nos incisos VI e VII, do parágrafo 2º, do artigo 121, é de reclusão, de doze 

a trinta anos. Nota-se que, neste caso, o agente terá como sanção a restrição 

de liberdade.  

Em que pese à importância da Lei Maria da Penha ser debatida nos 

ambientes públicos, nota-se que ainda paira nestes meios, certo 
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desconhecimento sobre a violência de gênero. Nesse sentido, DEBERT 

(2011, p. 166) aduz que:  

O que fica evidente nos debates em torno das delegacias de 

defesa da mulher e mais recentemente em torno da Lei “Maria 

da Penha” é o encapsulamento da violência pela criminalidade 

e o risco concomitante de transformar a defesa das mulheres 

na defesa da família. 

 

Assim, é necessário discutir acerca da violência doméstica/familiar, 

já que se faz necessário reafirmar a defesa da mulher frente a uma cultura 

machista secular, na qual se tem as relações parentescas tidas como 

sagradas, estando acima do direito de igualdade entre homens e mulheres.  

Nesse sentido, Bianchini (2018, p. 100) preleciona que “ela deve se 

compreender como um sujeito de direito, e não como objeto de uma 

tradição que a subjuga”. E continua, ao afirmar que “há necessidade de se 

melhorar as políticas públicas de igualdade de gênero” (BIANCHINI, 

2018, p. 100). 

A ausência de conhecimento, provocada pelo desvio de atenção do 

polo passivo da Lei Maria da Penha, para as relações familiares, pode 

provocar uma ignorância quanto ao reconhecimento de direito à uma vida 

digna por parte da própria mulher. Logo, essa incompreensão impede a 

observação da violência e faz com que as vítimas não procurem uma 

autoridade pública, e permaneçam com seu direito de viver dignamente, 

lesado. 

Em casos de violência, apenas 10,3% (dez vírgula três por cento) das 

vítimas procuraram uma delegacia especializada, assim como tão somente 

5,5% (cinco vírgula cinco por cento) entraram em contato com o número 

policial de emergência 190 (cento e noventa).  Logo, não obstante haja o 

receio quanto à denúncia do ofensor, a falta de informações quanto as 

medidas protetivas, ao aparato de assistência especializada, dentre outros, 

são fatores que dificultam o combate a violência em desfavor das mulheres. 

SOUZA (2018, p. 727-728) acentua que “percebeu-se que as 

mulheres desconheciam o auxílio propiciado pela Lei Maria da Penha, bem 

como seus direitos que nela estavam abarcados, defendidos e garantidos; 

ou seja, não tinham acesso às políticas públicas de enfrentamento à 

violência intrafamiliar”. 

Com o conhecimento a respeito da Lei Maria da Penha difundido, 

esta causaria impacto maior em relação aos altos índices de agressões, uma 

vez que ao ter ciência de todas as prerrogativas decorrentes da supradita 
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legislação, as mulheres se sentiriam confiantes e encorajadas para 

denunciarem casos de violências e buscarem seus direitos, desse modo, a 

colocar a contribuir para o fim dessa cultura de violência.  

Corroborando a isto, BIANCHINI (2018, p. 143) afirma que:  

Daí a necessidade de medidas especiais de caráter temporário, 

de ações afirmativas, ou discriminações positivas ou ações 

positivas, consubstanciadas em políticas públicas que 

objetivem concretizar materialmente o discurso relevante, 

porém vazio, de igualdade, com o objetivo de mitigar os 

efeitos das discriminações que heranças de costumes passados 

insistem em manter no presente, sem nenhum argumento ético 

que as justifiquem. 

 

A falta de referência, a qual deveria ser prestada por parte do poder 

público a respeito das leis e direitos relacionados a casos de agressões em 

desfavor das mulheres, que poderia ser suprimida com a implementação de 

políticas públicas, haja vista que cabe ao governo elabora-las e coloca-las 

em prática.   

Tem-se que “a insuficiência de políticas públicas, que priorizem o 

atendimento psicológico, causa enorme prejuízo à vida das mulheres, visto 

que o acompanhamento especializado poderia amenizar de forma 

significativa as consequências emocionais advindas dos episódios de 

violência” (SOUZA, 2018, p. 731). Dessa forma, políticas afirmativas, em 

âmbito educacional, administrativo, judiciário e de saúde, podem ser 

contribuir para que os indicadores de violência diminuam.  

Portanto, entende-se que “é necessária ampla divulgação, para que a 

população conheça seus direitos e deveres, bem como possa lutar por 

julgamentos justos, punições adequadas e, imprescindivelmente, pela 

igualdade de gênero” (SOUZA, 2018, p. 732).  

 

4 – ART. 24- A, DA LEI N. 11.340/2006: VIOLAÇÃO AS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE DIREITO QUE ENSEJAM PENA 

 

Recentemente, em abril de 2018, a Lei nº 13.641 inseriu ao texto da 

Lei Maria da Penha, a infração tipificada no artigo 24- A, a qual visa impor 

pena ao agressor que descumprir medidas protetivas de urgência, desse 

modo, fortalecendo esses instrumentos de proteção às mulheres diante da 

possibilidade de novas agressões.  
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O aludido tipo penal culmina a pena de 3 (três) meses a 2 (dois) 

anos de detenção àquele que descumprir medidas protetivas de urgência, 

sendo possível, a concessão de fiança em caso de prisão em flagrante, bem 

como a aplicação de outras sanções cabíveis. 

Cumpre destacar que, em razão desta última hipótese, não há 

pacificação entre os Tribunais Superiores e doutrinas, quanto a imputação, 

cumulativa, do crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código 

Penal, ou, ainda, do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda 

ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal).  

Quanto à respectiva controvérsia, a reiterada e majoritária 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o seguinte 

entendimento:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ART. 330 DO CP. DESOBEDIÊNCIA. 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA 

PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. CONDUTA 

ATÍPICA. EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS NA 

NORMA DE REGÊNCIA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 

VIA INADEQUADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que o crime de desobediência é subsidiário, configurando-

se apenas quando, desrespeitada ordem judicial, não 

existir sanção específica ou não houver ressalva expressa 

no sentido da aplicação cumulativa do art. 330 do Código 

Penal. 2. Considerando-se a existência de medidas 

próprias na Lei n.º 11.340/2006 e a cominação específica 

do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o 

descumprimento de medidas protetivas de urgência não 

configura o crime de desobediência. 3. A análise de matéria 

constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do 

Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da 

Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a 

dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de 

usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

REsp: 1651550 DF 2017/0021881-5, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017). 

(grifo acrescido) 

 

Em caso de descumprimento de medida protetiva, no âmbito de Lei 

Maria da Penha, o respeitável tribunal entende não restar configurado o 

delito de desobediência, em virtude da subsidiariedade do referido 

dispositivo. Neste contexto, é cristalino o entendimento da aplicação do 

princípio da especialidade, uma vez que havendo legislação com sanção 
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específica, aplica-se esta, em detrimento da norma geral, que, ao certo, 

possuirá uma pena genérica. 

De outro lado, há quem afirma ser possível a cumulação entre os 

crimes de desobediência e de descumprimento de medidas protetivas à 

mulher, a exemplo, o doutrinador Guilherme Nucci (2014, p. 1260), o qual 

depreende que:  

As medidas restritivas, previstas na Lei de Violência 

Doméstica (art. 22, II e III, Lei 11.340/06), proibindo o 

marido ou companheiro de se aproximar da mulher ou 

determinando o seu afastamento do lar constituem ordens 

judiciais. Logo, nesses casos, se descumpridas, acarretam o 

crime de desobediência (art. 330, CP). Não se configura o 

delito do art. 359, pois a situação de marido ou companheiro 

não constitui função, atividade, direito, autoridade ou múnus. 

 

Nesta esteira, nota-se que há possibilidade do agressor que 

descumpriu as medidas protetivas urgentes, em sede da Lei nº 11.340/06, 

também responder por infração penal de desobediência. Entretanto, Nucci 

não reconhece a viabilidade de ser reconhecida a cumulação com o crime 

descrito no tipo penal do artigo 359, do Código Penal, haja vista a 

atipicidade da conduta. 

Para, além disso, faz-se necessário uma reflexão sobre a eficácia da 

criminalização desta ferramenta. De acordo com MENEGHEL (2013, p. 

698): 

As mulheres declararam fragilidades e limitações na aplicação 

do instrumento legal, salientando o descumprimento das 

medidas protetivas pelos agressores e a dificuldade dos 

serviços de segurança pública efetivamente protegê-las. Dessa 

maneira, embora a Lei tenha acenado com a possibilidade de 

proteção e justiça, essa situação ainda não se concretizou. 

 

Em análise do instituto disposto no artigo 24- A, muito embora o 

endurecimento punitivo possa não causar temor a função retributiva da 

pena, percebe-se o quanto ele é importante para tentar impedir a 

reincidência de atos violentos em desfavor da mulher, assim como lhe 

trazer uma segurança jurídica.  

Consoante a isto, no estudo de Souza (2018, p. 730) acentua que:  

Além da incerteza sobre a punição, observou-se, por meio dos 

discursos, que os agressores continuavam realizando ameaças, 

exigindo que as mulheres retirassem a queixa e/ou não 

denunciassem o descumprimento das medidas protetivas de 

afastamento, evidenciando a fragilidade e ineficiência de tais 
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determinações no que concerne à erradicação da prática de 

violência. 

 

Em que pese a inovação jurídica trazida pela Lei 13.641/18, tal 

recurso ainda não é suficiente para coibir atos violentos praticados por 

homens em detrimento das mulheres. Diante disso, paira-se o 

questionamento de que, mais uma vez, a criminalização por si só não é 

suficiente para desarraigar essa cultura de violência presente no seio social 

brasileiro.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com intuito de dar seguimento ao dispositivo constitucional 226, 

parágrafo 8º, a Lei nº 11.340/2006 foi instituída, sendo batizada de Lei 

Maria da Penha. Tal legislação criou mecanismos para tentar erradicar a 

prática de atos violentos em desfavor da mulher, abrangendo o ambiente 

doméstico e familiar. Entretanto, inobstante seus 13 (treze) anos de 

vigência, altos índices de violência contra a mulher, especificamente, em 

razão de seu sexo, são registrados diariamente, conforme pesquisa 

apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

 Observa-se que, no Brasil, a violência de gênero é algo arraigado a 

sociedade devido à cultura machista milenar. À vista disso, pode-se dizer 

que em decorrência da estigmatização do sexismo, esse machismo não só 

está presente nos agressores, mas também nas instituições que oferecem 

amparo a vítima, o que dificulta ainda mais a eficácia da Lei Maria da 

Penha. Isto porque, tais ideologias fazem com que as mulheres se tornem 

silentes quanto às práticas agressivas.   

Ademais, em que pese haja todo um debate sobre violência contra a 

mulher, não há, de fato, uma disseminação real acerca dos assuntos 

abordados na lei em análise. Diante disso, o desconhecimento sobre a 

legislação faz com que as mulheres tão somente reconheçam as relações 

assimétricas de poder, o que, novamente, as fazem aderir ao silêncio, dessa 

maneira, a contribuir para o aumento de casos de violência.  

Constatou-se ainda que, embora a Lei Maria da Penha frente a 

Organização das Nações Unidas (ONU), seja uma das mais avançadas 

quanto à discussão de violência contra a mulher, é visto que a 

criminalização de institutos - a exemplo da lesão corporal – sozinhos são 
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insuficientes para combater as mazelas oriundas das relações assimétricas 

de poder.  

Outrossim, com os dados apresentados pela pesquisa do IPEA nota-

se que não houve uma diminuição expressiva quanto aos números de 

agressão violentas, o que ratifica a ideia de que tão somente investir em 

reprimendas penais não surte efeitos positivos.  

Outro fator averiguado com a presente pesquisa foi de que a falta de 

implementação de políticas pública contribui, significativamente, para a 

ineficiência da Lei nº 11.340/06. Isto porque, como foi abordada, a 

penalização por si só não depreende resultados consideráveis em relação ao 

combate a violência contra a mulher.  

Em razão disto, visto que a Lei Maria da Penha é uma normatização 

que garante direitos fundamentais às mulheres, para que eles sejam, de 

fato, efetivados, faz-se necessário que as autoridades públicas competentes 

adotem medidas sociais.  
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RESUMO O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados 

parciais obtidos pelo projeto de pesquisa e extensão desenvolvido pelo 

curso de Direito do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 

(CEUMIH), em especial a construção da padaria comunitária do quilombo 

de Cachoeira dos Forros, situado na cidade de Passa Tempo/MG. O 

projeto, denominado “Direito ao Desenvolvimento como Direitos 

Humanos das Comunidades Tradicionais: a proteção da propriedade  

intelectual da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais” vem 

avaliando as necessidades da comunidade tradicionais como a comunidade 

quilombola Cachoeira dos Forros, no que diz respeito ao incentivo e à 

regularização da sua produção para comercialização de seus produtos. O 

objetivo do projeto é estudar a propriedade intelectual e promover ações 

para fomentar o desenvolvimento das comunidades tradicionais. Entre os 

resultados apresentados, foi estabelecida parceria entre o Governo do 

Estado, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 

Minas Gerais (EMATER) e a Prefeitura Municipal de Passa Tempo/MG 

para construção da padaria comunitária que produzirá alimentos para 

revenda em diversas frentes. 

PALAVRAS CHAVE: Comunidades tradicionais; desenvolvimento; 

quilombo; propriedade intelectual; biodiversidade; conhecimentos 

tradicionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de proposta de atuação do Curso de Direito do Centro 

Universitário Metodista Izabela Hendrix, em consonância com a agenda 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, 

especificamente, os objetivos 1, 2 e 8 que versam sobre a erradicação da 

pobreza e da fome, estabelecimento da segurança alimentar pela promoção 

da agricultura e o crescimento econômico sustentável, com a geração de 

trabalho decente para todos. (ONU, 2015) 

 
6 Graduado em História pelo Centro Universitário UniBH; graduando em Direito pelo 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix (CEUMIH), membro do projeto de 

pesquisa e extensão “Direito ao Desenvolvimento como Direitos Humanos das 

Comunidades Tradicionais: a proteção da propriedade intelectual da biodiversidade e dos 

conhecimentos tradicionais” desenvolvido pelo curso de Direito do CEUMIH; 

marcospr2705@gmail.com. 
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Nessa conjuntura, pretende-se realizar uma leitura interseccional do 

direito humano ao desenvolvimento e a sua promoção nas comunidades 

tradicionais, por meio da proteção dos direitos intelectuais pertinentes aos 

conhecimentos tradicionais e da biodiversidade.  

Cogente pontuar que não se pretende adentrar nas questões 

habituais que envolvem as comunidades tradicionais que perpassam pela 

regularização fundiária de suas terras, licenças ambientais, reconhecimento 

e efetividade de direitos como valorização cultural, educação, saúde, o 

acesso à cidadania e problemas básicos de infraestrutura. 

Pretende-se, assim, cuidar das questões relacionadas ao desemprego 

e ausência de alternativas para a subsistência e geração de rendas nas 

comunidades tradicionais, além da perda das manifestações e referências 

culturais, tendo como base o direito ao desenvolvimento. 

Tem-se que o direito ao desenvolvimento, na hodierna concepção 

dos Direitos Humanos, está necessariamente atrelado aos direitos 

econômicos, sociais e culturais e tem como desígnio central a proteção de 

grupos vulneráveis.  

Nesse sentido, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

das Nações Unidas, adotada pela Resolução n. 41/128 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, de 04/12/1986, elegeu o direito ao conhecimento como 

direito humano de “toda pessoa e todos os povos” e que engloba o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político (art. 1º, §1) (ONU, 

1986): 

Artigo 1º 

§1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano 

inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos os povos 

estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar, 

no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

possam ser plenamente realizados. 

§2. O direito humano ao desenvolvimento também implica a 

plena realização do direito dos povos à autodeterminação que 

inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos 

Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu 

direito inalienável à soberania plena sobre todas as sua 

riquezas e recursos naturais. 
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A autora Flávia Piovesan (2010) destaca como sendo os seus 

princípios norteadores: a) o princípio da inclusão, igualdade e não 

discriminação; b) o princípio da accountability e da transparência; c) 

princípio da participação e do empoderamento (exercício dos direitos civis 

e políticos) e d) princípio da cooperação internacional. 

Na legislação brasileira, o direito ao desenvolvimento está 

sedimentado no artigo 3, II e III que elegeu como objetivos fundamentais 

do Estado Democrático de Direito a garantia ao desenvolvimento, a 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. Já 

o artigo 4, II e III consagra como princípio a autodeterminação dos povos. 

(BRASIL, 1988) 

Tem-se que a Carta Constitucional de 1988 ainda reconhece a 

multietnicidade e o pluralismo na sociedade brasileira, protegendo, assim, a 

cultura popular, indígena e afrobrasileira e demais grupos que participaram 

do processo civilizatório brasileiro (art. 215), garantindo a estas 

comunidades o direito à alteridade. (BRASIL, 1988) 

Conforme acentuado pelas autoras Márcia Rodrigues Bertoldi e 

Sandra Akemi Shimada Kishi (2010), ocorre uma mudança de paradigma 

no tratamento das comunidades tradicionais pela consagração da noção de 

integralismo desses povos com a cultura ocidental, desnaturando a visão de 

que tais comunidades estavam fadadas ao desaparecimento, em razão de 

falsa acepção de primitivo.  

O Decreto nº 6.040 de 07/02/2007, que instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

em nossa legislação, reconhece as comunidades e povos tradicionais como 

sendo: 

“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 

2007) 
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O artigo 2º da Lei 13.123/2015 que regulamenta Convenção sobre 

Diversidade Biológica considera as comunidades tradicionais: 

 

Art. 2º Além dos conceitos e das definições constantes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, promulgada 

pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998, consideram-

se para os fins desta Lei: 

(...) 

IV - comunidade tradicional - grupo culturalmente 

diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria 

de organização social e ocupa e usa territórios e recursos 

naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. 

(BRASIL, 2015) 

 

Entende-se como povos ou comunidades tradicionais os indígenas, 

quilombolas, ciganos, circenses, caiçaras, ribeirinhos, pescadores, 

seringueiros e castanheiros da região amazônica, os coletores de berbigão 

de Santa Catarina, babaçueiras do Maranhão, canastreiros e geraizeiros de 

Minas Gerais e outras populações que, vivendo em coletividade, se 

diferenciam dos demais agrupamentos sociais que as circunscrevem, pela 

autodeterminação, reprodução de suas tradições e formas de criar e viver.  

A autora Márcia Dieguez Leuzinger (2009) compreende que, para 

que a comunidade possa ser considerada tradicional para os fins legais, 

deve reunir em maior ou menor medida, características essências como a 

auto-identificação e identificação pela sociedade que os envolve como 

população diferente; práticas sustentáveis de exploração de recursos 

naturais e atividades de subsistência; reduzida acumulação de capital; ideia 

de pertencimento a determinado território e posse comum; gestão 

compartilhada de recursos; reprodução de crenças, mitos e práticas e 

transmissão intergeracional deste conhecimento. 

Direitos mais específicos, todavia, foram estabelecidos quando da 

adesão do Brasil à Convenção n. 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, em 2004, sobre os Povos Indígenas e Tribais e que define os 

direitos universais das populações tradicionais, entendidas como aquelas 
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cujas condições sociais, econômicas, as distingam de outros segmentos da 

comunidade nacional. 

Releva ressaltar que foi nesta Convenção que restou posto critério 

de autodeterminação ou autodefinição7 desses grupos para serem 

reconhecidos como comunidades tradicionais (artigo 1º, 2). E, para além da 

proteção dos seus valores e práticas sociais, culturais, religiosos e 

espirituais, a Convenção também previu a efetiva participação da 

comunidade nas decisões que envolvam políticas e programas que lhes 

sejam concernentes. Já com relação ao processo de desenvolvimento, a 

comunidade deverá escolher as suas próprias prioridades, uma vez que esta 

escolha certamente causará impacto em seu modo de viver, na sua crença, 

nas suas instituições, bem-estar espiritual e nas terras que ocupam ou 

utilizam. (artigos 5º, 6º e 7º). Portanto, por forma da Convenção nº 169/89 

é garantido às comunidades tradicionais que assumam o controle de seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. (OIT, 1989) 

O direito ao desenvolvimento também se faz presente no Estatuto 

do Índio, em seu artigo 2°, III e IV que prevê que o Estado deverá 

proporcionar aos indígenas, que são livres para escolher o seu meio de vida 

e subsistência, recursos para promover o seu desenvolvimento (BRASIL, 

1973). 

Na Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos 

indígenas, há a previsão de que os indígenas têm direito de desenvolver 

todos os aspectos de seu patrimônio material e imaterial. (ONU, 2007). Do 

mesmo modo, é a Declaração de Viena (ONU, 1993). 

Tratar do direito ao desenvolvimento dos povos tradicionais 

significa, ademais dos diversos instrumentos e perspectivas previstos nas 

legislações específicas, valorizar o patrimônio e expressões culturais, os 

conhecimentos tradicionais, as manifestações das ciências, tecnologias e 

 
7 A previsão autodeterminação ou autodefinição dos povos tradicionais também está 

contida na Declaração de Viena, na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas, na Carta das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
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culturas das comunidades tradicionais. Do mesmo modo, devem ser 

aquilatados os recursos humanos e genéticos, as sementes, os 

medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as 

tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais 

e as artes visuais e interpretativas. (ONU, 2007) 

É sabido que a terra para as populações tradicionais tem sentido 

diferente da significação formal imposta a partir da colonização. Para além 

do direito de propriedade, é a terra8 o locus de desenvolvimento social, 

cultural e econômico da comunidade. É lugar de manifestação de seus 

conhecimentos, práticas, vivências, inovações. Dessa feita, a terra não é 

tida como propriedade particular, mas sim, como bem de uso comum, 

existindo, ainda, o compartilhamento da gestão dos recursos naturais9. 

Do mesmo modo, a biodiversidade assume preponderante 

significação para as comunidades tradicionais, já que, na maioria dos 

casos, é a fonte de sustento direto destes povos. Tanto é verdade que a Lei 

de Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981) estabelece que 

este deverá ser preservado, em razão de sua importância intergeracional, 

incluindo a responsabilidade das comunidades tradicionais. 

O conceito de “biodiversidade” ou “diversidade biológica’ foi 

estabelecido na Convenção de Diversidade Biológica, cujo texto foi 

 
8 Com relação às terras das comunidades tradicionais, é importante destacar que estas não 

são necessariamente rurais. Como exemplo, pode-se citar os quilombos e tribos indígenas 

urbanos. Na cidade de Belo Horizonte/MG, há três quilombos urbanos (afora aqueles que 

não foram certificados), sendo eles: o quilombo “Mangueiras”, cercado pelos bairros 

Aarão Reis e Ribeiro de Abreu; o quilombo de “Luízes”, localizado no bairro Grajaú e o 

quilombo “Manzo Ngunzo Kaiango”, no bairro Paraíso. 

9 As comunidades tradicionais normalmente não têm a propriedade de suas terras, sendo 

esta uma das suas maiores reivindicações. No Estado de Minas Gerais, desde o edito 

constitucional que garantiu a propriedade das terras às comunidades remanescentes de 

quilombos, somente uma comunidade obteve a titulação de suas terras. Estimava-se, 

todavia, que o território mineiro abrigue mais de 700 (setecentas) comunidades 

quilombolas, oriundas de atividade de mineração ou agropastoril, urbanas e rurais, e que 

pleiteiam a efetivação desse direito, com base em dados do Centro de Documentação Eloy 

Ferreira da Silva - CEDEFES e da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas 

Gerais - N’Golo. Há ainda aquelas comunidades que estão em processo de retomada de 

suas terras originais ou simplesmente retomadas de terras para fins de estabelecimento, 

como é o caso da retomada da tribo indígena “Kamakã Grayra”, em Esmeraldas/MG. 
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assinado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 

14 de junho de 1992 e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 2 de 1994. Em 

seu artigo segundo, foi descrito o que se compreende por diversidade 

biológica:  

(...) “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 

marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a 

diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas”. (ONU, 1992)  

 

Esta Convenção nomeou como seus objetivos a “preservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos”, e, em seu artigo 8J, que se tornou emblemático na 

proteção da propriedade material e imaterial das comunidades tradicionais, 

previu os direitos de propriedade intelectual, com a repartição da utilização 

destes conhecimentos: 

Artigo 8 - Conservação In situ 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, 

preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida 

tradicionais relevantes à conservação e à utilização 

sustentável da diversidade biológica, e incentivar sua mais 

ampla aplicação com a aprovação e a participação dos 

detentores desse conhecimento inovações e práticas; e 

encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da 

utilização desse conhecimento, inovações e práticas. (ONU, 

1992) 

 

Os conhecimentos, inovações e práticas das comunidades 

tradicionais são chamados de “conhecimentos tradicionais”  

No Brasil, a Lei 13.123/2015 regulamentou o inciso II do § 1o e o § 

4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a 

alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da 

Convenção sobre Diversidade Biológica, em seu artigo 2, define os 

“conhecimentos tradicionais associados”:  
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Art. 2º Além dos conceitos e das definições constantes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, promulgada 

pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998, consideram-

se para os fins desta Lei: 

(...) 

II - conhecimento tradicional associado - informação ou 

prática de população indígena, comunidade tradicional ou 

agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou 

indiretos associada ao patrimônio genético. (BRASIL, 2015) 

 

Nos moldes Convenção de Diversidade Biológica, a Lei 

13.123/2015 estabeleceu que o acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado, seja para quaisquer finalidades, 

inclusive a exploração econômica, só será possível mediante a obtenção do 

consentimento prévio informado da comunidade. Do mesmo modo, fez a 

previsão de repartição dos benefícios e lucros derivados da exploração dos 

conhecimentos tradicionais, bem como de sua associação aos elementos da 

biodiversidade (BRASIL, 2015) 

Sob perspectiva diversa, é da biodiversidade que emanam as 

atividades agrícolas, pesqueiras e florestais. Todavia, o sistema de proteção 

de propriedade intelectual tradicional não alcança a produção de plantas e 

sementes que recebem tratamento legal diferenciado. 

A agrobiodiversidade, conforme conceito elaborado pela professora 

Juliana Santilli (2010), é a relação estabelecida entre a sociedade, às 

plantas cultivadas e o ambiente em que convivem. É parte da 

biodiversidade. 

Na seara da agrobiodiversidade é que se desenvolvem as políticas 

de conservação de ecossistemas cultivados, sustentabilidade para a 

agricultura e segurança alimentar e nutricional. (SANTILLI, 2010) 

O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e a Agricultura, assinado pelo Brasil e promulgado em 2008, 

tem como objetivos centrais o fomento de uma agricultura sustentável, a 

segurança alimentar, a conversação e o uso dos recursos fitogenéticos para 

a alimentação e agricultura (entendidos estes como “material genético de 

origem vegetal com valor real ou potencial para a alimentação e a 
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agricultura”.), e, finalmente, a distribuição dos lucros advindos de sua 

utilização. (ONU, 2004) 

É sabido que, ao longo dos tempos, as plantas foram e ainda 

continuam sendo domesticadas, por mulheres e homens, para melhor 

servirem às suas necessidades agrícolas. Desta maneira, a biodiversidade 

cultivada de plantas e sementes carrega consigo, os aspectos culturais 

próprios da comunidade em que está inserida. Trata-se, portanto e nos 

dizeres de Juliana Santilli (2009), de um “fenômeno cultural”, não podendo 

ser reduzida somente a um fenômeno natural. 

E é nesta contextura que é preciso estabelecer a proteção das 

variedades agrícolas locais e tradicionais (crioulas) pertencentes às 

comunidades tradicionais, para evitar a sua perda e também para estimular 

a produção sustentável de alimentos que proporcione benefícios a estes 

grupos. 

No Brasil, destaca-se a Lei de Sementes e Mudas (Lei n° 

10.711/2003) que estabelece o conceito de sementes e cultivar locais, 

tradicionais ou crioulos (art. 2º, XVI) e os procedimentos para sua 

inscrição em registro próprio para fins de produção, beneficiamento e 

comercialização.  

Já a Lei de Proteção de Cultivares (Lei n° 9.456/1997) estabelece os 

direitos inerentes à propriedade intelectual e procedimentos para a 

concessão de Certificado de Proteção de Cultivar. 

Finalmente, muitos asseveram que o sistema normativo atual, no 

que concerne à proteção de direitos intelectuais das comunidades 

tradicionais, é inapto para esta finalidade, sendo preciso a criação de um 

sistema “sui generis” de proteção, inclusive, com a adaptação de normas já 

vigentes para a sua construção. 

 

2. A PADARIA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE CACHOEIRA DOS FORROS 

 



- 40 - |   Direito em Perspectivas 

 

Nesta conjuntura, o grupo de pesquisa e extensão elegeu a 

comunidade quilombola de Cachoeira dos Forros para ser objeto do 

trabalho de seu projeto. 

O presente projeto de pesquisa teve início no primeiro semestre de 

2018 e é coordenado pela Professora Ms. Carine Silva Diniz. Atualmente, 

conta com a participação dos discentes Delízia da Silva Gusmão; Márcia 

Cristina Paranhos; Marcos Pereira da Silva; Divina Maria de Freitas Silva, 

todos alunos do curso de Direito e da aluna Talita Rosa Barbosa do curso 

de Engenharia de Produção. Os docentes que integram o projeto são os 

professores Henrique Bedetti (convidado), Renato Martins Vieira Fonseca 

(convidado) e a Dra. Célia Lucia de Luces Ferreira (convidada).  

Situada no Campo das Vertentes, região Oeste de Minas Gerais, e 

pertencente ao município de Passa Tempo/MG, a comunidade de 

Cachoeira dos Forros, atualmente, possui a certidão de atestado de 

comunidade remanescente de quilombo emitida pela Fundação Palmares e 

processo junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) para elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), estando em processo de certificação de suas terras. 

Há cerca de 92 famílias residindo no quilombo e a principal fonte 

de renda destas famílias, advém do cultivo de pequenas plantações como a 

cultura de pimentas, mandioca, feijão e diminutos pomares. Outra fonte de 

renda familiar é a produção caseira de quitandas e doces de frutas. Destaca-

se, de igual forma, a produção de artesanato, em especial, das bonecas 

abayomi, que se trata do resgate cultura da ancestral da comunidade. A 

comunidade é formada por um povo simples, que acumula uma imensa 

riqueza cultural advinda de sua ancestralidade quilombola. 

Importante ressaltar que se trata de comunidade remanescentes de 

quilombos que se encontra em processo de regularização fundiária de suas 

terras, junto ao INCRA e demais órgão responsáveis, possuindo certidão de 

autodefinição, emitida pela fundação Palmares, razão pela qual não há 

registro de nenhum imóvel pertencente à comunidade, como é a realidade 
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da maioria das comunidades remanescentes de quilombo. Todavia, 

possuem a posse mansa e pacífica das terras. 

Em reunião, as mulheres, homens e jovens da comunidade, ainda 

em 2018, manifestaram grande vontade em terem uma renda advinda de 

trabalho coletivo e preocupação com a permanência dos jovens na 

localidade, mesmo que estudando à noite e participando das atividades 

produtivas da comunidade durante o dia.  

Nessa mesma oportunidade, manifestaram também a vontade de 

instalarem os maquinários e equipamentos de padaria que receberam por 

doação da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e de Extensão Rural 

do Estado de Minas Gerais), além de se qualificarem para a incremento da 

produção pães e quitandas de forma organizada com qualidade, 

credenciada reconhecida pelo Serviço de Inspeção Sanitária Municipal, 

com o objetivo de comercializarem a sua produção em diferentes mercados 

consumidores e, principalmente, nos programas de políticas públicas como 

o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, que tem no consumo dentro do próprio 

município uma garantia de vendas em curto prazo. 

Em parceria com o a EMATER, foi apresentada proposta ao projeto 

Receita Solidária10, em benefício do quilombo de Cachoeira dos 

Forros/MG, para aquisição de materiais para construção da Padaria 

Solidária, sendo o projeto aprovado, e, já no segundo semestre do presente 

ano de 2019, liberados os recursos para esta finalidade. 

Antes mesmo da liberação de recursos pela Receita Solidária, foi 

realizada nova reunião com a participação dos representantes da EMATER 

regional, representantes da associação quilombola de Cachoeira dos Forros 

(ALCAFOR), Município de Passa Tempo/MG, por meio de seu prefeito, 

Câmara Municipal de Passa Tempo/MG e professora e alunos do projeto 

 
10 Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, gerida de forma 

voluntária por servidores da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, não 

vinculada a quaisquer órgãos públicos ou privados que apoia projetos sociais e 

econômicos em benefício da população carente do Estado. Para mais informações: 

https://www.receitasolidaria.org.br/quem-somos/missao. 
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de pesquisa e extensão, com a finalidade de estabelecimento de rede de 

apoio para implementação da construção da sede da padaria. Atualmente, a 

“Padaria Comunitária” está em construção e tem como finalidade o 

fortalecimento da produção organizada e com excedentes regulares e 

crescentes que ampliem as possiblidades de educação qualificada para os 

jovens, proporcionando segurança e autonomia às famílias. 

Dentro deste contexto, tem-se como perspectiva que o trabalho de 

modo coletivo passe a representar, para a comunidade, oportunidade de 

fortalecimento da organização da produção, de negociação e inserção em 

novos mercados consumidores, com qualidade e competitividade. 

Conclui-se, desta feita, que é fundamental a adoção de políticas 

públicas e ações de responsabilidade social que priorizem práticas de 

inclusão social e econômica de das pessoas pertencentes às comunidades 

tradicionais, em especial, jovens e mulheres e que sejam reforçadas pelos 

governos e instituições que trabalham com estas comunidades. Ressalta-se 

que a inclusão de jovens da comunidade no projeto apresenta reais 

possiblidades de preservação da tradição e sucessão de habilidades 

tradicionais no meio rural. 
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RESUMO O presente estudo envolve o levantamento histórico e revisão 

literária acerca das privatizações brasileiras. A partir desses dados e, ao 

colacionar diversos posicionamentos sobre o tema, pretende-se edificar 

uma visão crítica e científica de aspectos desse processo de gestão entre as 

áreas de atuação do Estado e da iniciativa privada. Para tanto, serão 

abordados paralelamente alguns conceitos sobre modelos de 

compartilhamento de exploração entre particulares e órgãos do poder 

público, assim como das formas tradicionais de concessão e exploração de 

serviços e bens coletivos por particulares. Por fim, o interesse com o atual 

projeto de pesquisa é identificar tópicos da sistemática de privatização já 

aderida no país e apontar quais resultados, críticas e expectativas se 

impõem dentro das possibilidades legais ou executivas inauguradas.  

PALAVRAS CHAVE: Privatizações Brasileiras, Levantamento Histórico, 

Revisão Literária, Modelos De Privatização Do Serviço Público.  

 

 
11 Graduanda em Direito no IBMEC BH, estagiária de direito da 12ª Câmara Civil, no 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Monitora de Teoria Geral do Processo e membro 

permanente do grupo de pesquisas em Liberdade e Democracia da mesma instituição.  

12 Doutora e Mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Graduada em Direito pela PUC Minas e em Letras pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. Professora Titular de Direito do IBMEC BH, e membra da Comissão de 

Direitos Humanos da OAB/MG. Advogada. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O atual trabalho se destina ao estudo histórico das privatizações 

brasileiras. Para tanto, realizou-se, por meio de revisão a literatura, um 

levantamento sobre pensamentos e políticas de desestatização ao longo da 

história recente do país.  

O objetivo geral é estruturar dados teóricos e práticos que permitam 

elencar vantagens e desvantagens das privatizações feitas no Brasil e 

compreender, em linhas gerais, as regras jurídico-econômicas aplicáveis, 

atualmente, para modelos de desestatização.  

Logo, serão dois os objetivos específicos. Primeiramente, o pilar 

histórico: levantar dados e informações sobre alguns estudos de caso das 

privatizações mais marcantes na história Brasileira e mencionar alguns 

dos projetos em andamento. Em segundo lugar, o pilar deontológico: 

identificar as teorias sobre o tema e os valores que levam economistas, 

gestores públicos, cidadãos a se posicionarem a favor ou contra os 

sistemas de privatização, utilizando o estudo histórico para ilustração das 

críticas e dos comentários levantados nesse sentido.  

Das razões de ordem teórica que justificam essa pesquisa, remete-se 

à necessidade de uma abordagem bilateral que se utilize de marcos teóricos 

diversificados de forma a permitir uma construção científica de 

pensamentos.  

Já sobre as razões práticas do trabalho desenvolvido, há um cenário 

propício a questionamentos dessa natureza. O Brasil atual é dicotômico, 

mais do que anteriormente e isso vivifica um contexto de grandes 

alterações no modelo de pensar da administração pública brasileira.  

 

2. REVISÃO PRINCIPIOLÓGICA E HISTÓRICA DA REFORMA 

ADMINISTRATIVA 
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Conforme o exposto anteriormente, a proposta é fazer uma 

observação sobre os padrões históricos de privatização do país. Contudo, 

sem os conceitos básicos do tema, o restante das digressões fica 

imensamente prejudicado. Diante disso, seguem alguns conceitos 

preliminares.  

 Primeiramente, é necessário conceituar a privatização e delimitar o 

tema. Em seu livro “Parcerias na Administração Pública”, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, apresenta uma exposição bem ampla de muitas das 

formas de desestatização, provando como o conceito pode ser 

extremamente complexo e abrangente.  

Nessa obra, a autora apresenta diversos conceitos de privatização 

com vistas a demonstrar que: “trata-se, na realidade, de um conceito ou de 

um processo em aberto, que pode assumir diferentes formas, todas se 

amoldando ao objetivo de reduzir o tamanho do Estado e fortalecer a 

iniciativa privada e os modos privados de gestão de serviço público” 

(PIETRO, 2014, p. 7). 

 Ao longo do estudo serão mencionadas várias formas de 

privatização a título exemplificativo do fenômeno. Por mais que não se 

aprofunde em cada uma delas, persiste a necessidade de compreender que 

são maneiras diferentes de tratar do mesmo tema.  

Portanto, ressalta-se que, tratar de privatização implica em conhecer 

os vários tipos, tais como, concessões de serviços públicos, parcerias 

público-privadas, terceirizações, consórcios públicos, etc.  

Em segundo lugar, é preciso entender aquilo que Fernando Moreno 

Machado denomina de “movimento pendular da atuação do estado13” que 

se consubstancia em alternâncias entre momentos de maior e menor 

intervenção do estado no domínio econômico.  

Ao longo da história mundial são percebidos momentos de aumento 

e de redução extremadas do intervencionismo estatal, passando por aquilo 

 
13 “Desestatização e Privatização no Brasil” por Fernando Moreno Machado, Mestre em 

Direito Administrativo pela USP.  
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que a maioria dos constitucionalistas brasileiros define como paradigmas 

de Estado Liberal, de Bem estar Social e o atual modelo de Estado 

Democrático de Direito14 - uma síntese dos dois modelos anteriores, fixado 

na parte baixa/central do movimento pendular, dentro da analogia 

supracitada.  

Existe uma noção global (não só brasileira) de que haverá entre 

governos sempre certo balanço de intervenção e garantia de liberdades 

individuais, tentando moderar a atuação de governo ao que responde 

melhor ao eleitorado em cada país e em cada momento histórico.  

No Brasil, a digressão histórica possível é no seguinte sentido: a 

transição constitucional entre as Constituições de 1881 e de 1934 marca a 

mudança do Estado Liberal15 para o chamado Estado de Bem-Estar Social. 

Esse momento se caracterizava pelas medidas de governo deliberadamente 

estatistas, diretamente associadas a Era Vargas e a tudo que ela suscita; em 

especial, às políticas de clientelismo.  

A esse respeito, pontua Armando Castelar Pinheiro que o 

crescimento das estatais brasileiras na economia foi motivado, 

principalmente, por cinco elementos, tais que: (1) o desenvolvimentismo, 

política de criação de estatais nos setores naturalmente pouco atraentes 

para a iniciativa privada; (2) o cuidado com a segurança nacional, 

propulsão de uma noção de “indústria nacional” para a exploração de 

recursos minerais e abastecimentos bélico/industriais do país, (3) 

nacionalização de empresas estrangeiras em setor como ferroviário, 

elétrico e de comunicações, onde era demandando um aspecto de 

“soberania nacional”; (4) compra de empresas alheias ao que 

tradicionalmente se destinaria ao Estado, mas que estavam sendo muito 

mal geridas na iniciativa privada – por exemplo, empresas de produção de 

 
14 Vide: Bernardo Gonçalves Fernandes (2017) sobre a progressão histórica dos direitos 

fundamentais nas constituições ao redor do mundo.  

15 E nesse ponto ressalta-se a diversidade terminológica na expressão Liberal no 

vocabulário doutrinário constitucional que se distancia do vocabulário político. Vide: 

Manifesto Libertário, por Boaz (2012, Pg. 28). 
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açúcar –  e (5) por último, a “quarta via de expansão”, consubstanciada 

pela verticalização da atuação estatal nos ramos das empresas que havia 

adquirido, criando um sistema de holding público. (CASTELAR, 1999, p. 

151) 

Nesse contexto, sobrevieram muitas entidades da administração 

indireta destinadas à prestação de atividades econômicas que, a princípio, 

seriam necessárias ao desenvolvimento nacional (especialmente nas 

questões de infraestrutura), diante de certa “falta de interesse, ou 

capacidade financeira, da iniciativa privada para fazê-lo” (MACHADO, 

2015, p. 105). 

A esse respeito, Fernando Moreno utiliza-se da metáfora de que tal 

modelo de atuação intervencionista implicou em “consequências na 

estrutura estatal, semelhantes às desempenhadas pelo corpo humano sadio 

quando da intensa utilização de determinado grupo muscular: hipertrofia 

acompanhada de alguma perda de mobilidade.” (MACHADO 2015, p. 

101) 

Esse é, portanto, o marco temporal do início do “boom da máquina 

estatal”, que eclode basicamente quando há um aumento na burocratização 

dos sistemas tão grande que a administração pública acaba voltando-se 

mais a si mesma que à coletividade. (MACHADO, 2015, p. 101) 

A segunda grande transição na percepção de estrutura 

administrativa decorre da Constituição de 1988, erigida com a proposta de 

Estado Democrático de Direito e carregando o trauma de uma ditadura de 

mais de vinte anos.  

Acerca dessa segunda transição, Wald entende que entre 1930 e 

1990, o Estado Brasileiro atuou como “produtor, financiador, 

transportador, industrial e até hoteleiro”. Ao que passou, paulatinamente, a 

ser substituído por um modelo de Estado “regulamentador, executor e 

fiscalizador dos serviços públicos essenciais, catalisador da produção e 

reformador de instituições” (WALD, 2009, Revista de direito Mercantil, p. 

34).  
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A partir da década de 1990, portanto, a proposta de administração 

pública brasileira sofre uma segunda grande virada conceitual. Assim, 

entre 1990 e 2019 a forma de intervenção do estado na economia brasileira 

oscila, mas, em essência, se mantém, tendo em vista que deriva de uma 

mesma visão constitucional de limitação e garantias quanto ao papel do 

Estado na economia nacional.  

Assim, estudando alguns dos programas de governo, nesse ínterim, 

é possível entender esse movimento pendular e avaliar em que medida esse 

prognóstico de Walt se estende até o momento atual.  

Sobre a intervenção do Estado no domínio econômico é sabido que, 

desde o fim da década de 1990, o Estado Brasileiro se propõe a fazer 

algumas reformas. Conforme escreve o professor Frederico Lustosa da 

Costa16, não só no Brasil, como em vários países reestabelecidos do pós-

guerra, passaram a flexibilizar suas atuações e optaram por um modelo de 

eficiência orçamental que passava basicamente por três pilares de reforma 

do Estado no ambiente de mercado, tais que: (1) a reforma patrimonial, 

pela transferência de ativos públicos para a iniciativa privada; (2) a 

reforma tributária, voltada para uma atuação indireta de mercado e 

aumento das receitas e (3) uma reforma de cunho gerencial, cuja 

finalidade era dar à administração pública aspectos de mercado.  

A esse respeito, a doutora Vera Maria Vidal Peroni (da UFRGS)17 

apresenta “dois movimentos nesta relação público/privado: o público não 

estatal e o quase mercado”. O entendimento da autora é de que existirão 

dois planos: o de “alteração da propriedade (público não estatal)” e o 

plano daquilo que “permanece na propriedade estatal, mas passa a ter a 

lógica do mercado, reorganizando os processos de gestão” (ao que ela 

denomina de quase mercado). 

 
16 Desestatização como estratégia de reforma do Estado: análise preliminar da privatização 

no Brasil na Nova República (1999) pelo professor da FGV Frederico Lustosa da Costa. 

17 Reforma do Estado e a tensão entre público e privado, por Vera Maria Vidal Peroni 

(UFRGS). 
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Logo, extrai-se que entre os expoentes de direito público brasileiro 

existe uma visão crítica sobre a privatização como parte de um processo 

maior de reforma do Estado que não compreende, apenas, esse 

movimento de disponibilização dos bens de patrimônio público para a 

iniciativa privada. 

Além disso, é notório que não é um processo recente, data inclusive 

de antes das grandes ondas privatizadoras de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) e relaciona-se diretamente com o modelo constitucional adotado em 

1988. 

Frederico Lustosa da Costa, em obra mais antiga18 (datada de 1991) 

que trata da recuperação do aparato público no modelo de 

redemocratização, trás para a discussão uma frase que pode resumir a 

pretensão inicial nesse momento inicial de desestatização: “o que a 

reforma administrativa se pretende a fazer é desestatizar a vida social e 

desprivatizar o Estado”. Esse posicionamento, em tese, elimina a 

contradição entre Welfare State e Desprivatização, posto que o modelo é 

apenas de delimitação entre áreas de governo e áreas de iniciativa privada, 

de forma a permitir que cada qual atue em seu melhor potencial.  

Assim, edifica-se um novo modelo de Estado em que se propõe 

uma síntese dos extremos já vividos pelo país, entendendo que um aspecto 

vital de “balizamento para estabelecer os limites da intervenção estatal é a 

própria constituição que em seu art. 173 condiciona a exploração de 

atividade econômica diretamente pelo Estado” (Costa & Cavalcanti, 1991, 

pg. 87). A esse respeito posiciona-se o especialista, Felipe Machado 

Guedes, advogado atuante do BNDES, no seguinte sentido: 

 

A constituição brasileira de 1988 consagrou expressamente o 

princípio da livre iniciativa como um dos fundamentos da 

república (art. 1º, IV, CF) e da ordem econômica (art. 170, 

caput, CF). Isso se explica pela inequívoca opção do 

constituinte em favor do sistema capitalista, calcado na 

economia de mercado. (GUEDES, 2015, p.15). 

 
18 Mudança organizacional do Setor Público, escrita com Bianor Scelza Cavalcanti (da 

EBAP – Escola Brasileira de Administração Pública), de 1991.  
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Em contrapartida, o autor pontua que essa livre iniciativa conforme 

preceituada pela redação constitucional, em uma leitura sistêmica, não se 

trata de princípio absoluto. Menciona o voto do Ministro Peluso, ainda em 

2007, no qual o STF manifesta-se sobre o tema, entendendo a “liberdade de 

iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, 

consequentemente, ser limitada.” (STF, AC 16576/RJ, Rel. p/acórdão Min. 

Cezar Peluso). 

 

3. AS PRIVATIZAÇÕES DA DÉCADA DE 1990 

 

No curso da década de 1990, com base nos princípios supracitados 

de reforma administrativa, muitas mudanças estruturais aconteceram na 

organização do Estado Brasileiro. 

 Nesse sentido, o que expõe Alessandro André Leme é exatamente 

que: 

A crise do modelo nacional-desenvolvimentista, associada à 

ascensão do desenvolvimento dependente, por um lado e, por 

outro, à forte visão e influências dos organismos financeiros 

internacionais e do Consenso de Washington, contribuíram 

significativamente para redefinição do tipo de atuação e papel 

do Estado, seja para o desenvolvimento ou para regulação. 

(Revista Civitas, 2011, p. 341). 

 

Pontua-se, portanto, que essa crise do desenvolvimentismo é o 

ponto mais sensível em se tratando de privatizações no cenário brasileiro 

dos anos 1990. Em que pese o colapso econômico do modelo anterior, a 

forma como foram conduzidas as privatizações geraram uma aversão 

popular enorme à concepção de privatização, o que marcou para sempre 

a história do país.  

Diante disso, é compreensível que a expectativa popular, no início 

da década de 1990 era uma e, ao fim, outra completamente diferente. Não 

em razão do modelo constitucional, não em razão das teorias econômicas, 
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mas em virtude particularmente da maneira como foram realizadas as 

operações de privatização no país, nesse primeiro momento.   

A perspectiva ao fim da década de 1990 era tal que Aloysio Biondi 

publicou não apenas um, mas dois livros, em que compilou uma série de 

artigos em repúdio às privatizações ao longo dessa década, marcando de 

forma definitiva a maneira como os brasileiros viriam a enxergar os 

processos de privatização. 

Ao longo de seus dois livros o autor faz uma série de denúncias 

sobre todas as situações absurdas de perda de dinheiro dos “contribuintes” 

(tax payers) em investimentos inócuos preparatórios para a privatização 

das estatais de áreas em que o governo atuava e já não tinha mais interesse 

de atuar.  

Apesar de a abordagem ser bastante contestada da perspectiva 

econômico-política mais atual,19 é valido valer-se das críticas levantadas 

pelo jornalista porque demonstram toda a insatisfação que o assunto gerou 

à época, além de ilustrarem todo o histórico assustador de inabilidade na 

alocação de recursos no contexto de hipertrofia estatal herdado de Vargas. 

 As principais críticas feitas por Aloysio Biondi nos seus livros são 

as Estatais Paulistas que foram ridiculamente privatizadas ao longo da 

década de 1990. No transcurso de suas críticas, o autor menciona outros 

modelos de privatização que vinham paralelamente acontecendo em outros 

estados e até em outros países.  

 Os exemplos dos textos do jornalista podem ser elencados por setor 

da economia que foi privatizado: ele trabalha, especialmente, o setor de 

energia e de exploração mineral e petrolífera; os setores das 

telecomunicações, bancário, rodoviário e das telecomunicações. Os setores 

que, na época, mais sofreram privatizações.  

 Por exemplo, no setor bancário a Banesp é muito citada. Foi uma 

companhia paulista que, a despeito de todas as objeções e críticas, foi 

 
19 BARBIERI, Fabio. A teoria austríaca do intervencionismo. Out de 2013. 
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encampada pelo Banco Santander pela quantia de 7 bilhões de reais. Outro 

caso bastante interessante mencionado pelo autor é a Baneb, em que “o 

governo da Bahia gastou 2 bilhões para preparar o seu banco, o Baneb, 

para a privatização e o “comprador”, o Bradesco, pagou apenas 260 

milhões, ou oito vezes menos, no leilão” (BIONDI, 2003. p. 77). 

 Já no mercado de energia a crítica do autor se volta principalmente 

para a privatização da Light do Rio de Janeiro e da Cesp de São Paulo, 

ambas encampadas por companhias estrangeiras de energia. O autor as 

compara com, e elogia, a forma como foi privatizada a Cemig e a reversão 

judicia que Itamar Franco conseguiu obter para retomar o controle da 

empresa mineira 20.  

Postas essas ilustrações de como foram feitas as negociações, não 

existe quem não entenda porque as operações implicaram necessária perda 

de dinheiro pela população e insatisfação generalizada.  

Diante disso, surge o maior ponto de divergência ideológica: quais 

foram os fatores que conduziram a essa situação precária? Os elementos 

determinantes nesse contexto foram políticos ou econômicos? E, nesses 

pontos não há consenso entre as escolas de pensamento.  

O entendimento de Biondi era claramente no sentido de que o 

grande problema era a centralização do que era da coletividade na mão da 

elite econômica, bancada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES). Em resumo, o problema é a privatização dos 

benefícios e coletivização dos prejuízos. 

Desse ponto de vista, entende-se que o vício é manifestamente de 

cunho econômico, ensejando, em âmbito político, todos os sistemas de 

corrupção, favorecimento e monopólio, por ele mencionados muito antes 

da operação Lava-Jato ou do escândalo Odebrecht.  

Em contrapartida, existem cientistas políticos que enxergam o 

problema não na ineficiência do mercado ou na (des)honestidade dos 

 
20 O que, inclusive, é questionável do ponto de vista da legitimidade do judiciário em 

isentar o Estado de arcar com o compromisso empresário que havia assumido.  
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empresários, mas sim a ineficiência do governo. Para esses, os problemas 

que aconteceram nessas privatizações decorreram exatamente da 

centralização de poder político. 

Desse segundo ponto de vista, a teoria dos “Bootlerggers and 

Baptists” (B&B Theory), por exemplo, pode explicar a tomada de decisão 

política, expandindo-se inclusive, para além dos mecanismos de 

regulamentação.  

O que esse grupo de teóricos21 defende é que, de toda forma, a 

tomada de decisão pelo governo não se destinará a inciativa de bem estar 

comum ou ao “interesse público,”, mas será determinada por aquilo de 

Buchanan, chama de “rent seeking”, cuja definição mais concisa foi 

oferecida por Tollison: “Rent seeking is the expenditure of scarce resources 

to capture an artificially created transfer” (TOLLISON, 1982, p. 77). O que 

significa, em outras palavras, uma tentativa de obter renda econômica pela 

manipulação do ambiente social ou político em que ocorrem as atividades 

econômicas.  

Logo, dentro da B&B Theory não haveria forma de o governo 

negociar que não implicaria em dano econômico para o mercado e para o 

contribuinte.  

Assim, para essa vertente de economistas, a privatização estaria 

cheia de vícios em origem pelo fato de haver uma centralização de poder 

político, inclusive, na gestão das operações de venda das companhias 

públicas.  

Ademais, também se questiona se privatizar nos termos da Lei 

9491/97 foi suficiente, se trouxe uma resposta de mercado interessante e 

uma prestação de serviços satisfatória?  

 
21 Como: Tullock (1967), Krueger (1974), Posner (1975), Buchanan (1980a) e Tollison 

(1982). 
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Sobre isso, para a maioria dos liberais contemporâneos esse modelo 

de privatização, não correspondeu a um afastamento eficiente do governo 

da economia22.  

Tal como pensam Mises, Friedman, Rothbard, a privatização 

brasileira como modelo de “não intervenção” com certeza é um exemplo 

nítido de como não fazer.  

Sobre isso, asseveram-se críticas como a de Leandro Roque 

definindo que foi: 

[...] nos serviços de utilidade pública (telefonia e setor 

elétrico, principalmente na área de distribuição) que a 

privatização gerou mais insatisfações.  Pudera: essas foram as 

áreas nas quais o governo sequer diminuiu sua participação 

[...] Ele simplesmente concedeu um monopólio — 

contratualmente garantido — a empresas privadas, todas elas 

com boas conexões políticas, e blindou-as — por meio de 

suas agências reguladoras — contra todo tipo de 

concorrência.  Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento 

de teoria econômica pode intuir que, nesse cenário, é 

improvável haver, simultaneamente, uma melhoria e um 

barateamento dos serviços. (ROQUE, 18/03/10, Instituto 

Mises online).  

 

Com essas críticas ao modelo de privatizações e à reforma 

administrativa dos anos 1990, caminha-se rumo a um paradigma muito 

recentemente inaugurado, típico da virada para o século XXI.  

 

4. OS PLANOS ATUAIS DE PRIVATIZAÇÃO 

 

Ao final da década de 1990 foi aprovado o PND (Programa 

Nacional Desestatização, L9491/97), que basicamente foi o que 

regulamentou as privatizações dessa época. Essa lei apresenta como 

diretrizes o seguinte:  

Art. 1 O Programa Nacional de Desestatização – PND tem 

como objetivos fundamentais: 

 
22 Vide: “Privatizar é o bastante?” de Rothbard. 
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I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 

exploradas pelo setor público; 

II - contribuir para a reestruturação econômica do setor 

público, especialmente através da melhoria do perfil e da 

redução da dívida pública líquida; 

III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e 

atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; 

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor 

privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura 

e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade 

e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da 

economia, inclusive através da concessão de crédito; 

V - permitir que a Administração Pública concentre seus 

esforços nas atividades em que a presença do Estado seja 

fundamental para a consecução das prioridades nacionais; 

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, 

através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da 

democratização da propriedade do capital das empresas que 

integrarem o Programa. 

Pouco antes, também se aprovava a lei 8666/97, que trata das 

licitações e contratos com a administração pública, o que em última análise 

também já é repercussão desse modelo constitucional diferenciado de 

atuação estatal.  

Atualmente, o programa de governo também conta com outras leis 

que modificam drasticamente as exigências quanto ao modus operandi do 

estado na economia.  

São exemplos bastante marcantes o PPI (Programa de parcerias de 

Investimentos, L 13.334/16), que regula as PPP (parcerias público 

privadas), assim como a lei 11.303/16, que regulamenta a atuação das 

empresas públicas e sociedades de economia mista, aproximando o modelo 

de gestão pública das organizações típica da iniciativa privada.  

A lei 11.303/16 prevê, por exemplo, que:  

 

Art. 6º O estatuto da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias deverá observar regras 

de governança corporativa, de transparência e de estruturas, 

práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição 
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da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua 

proteção, todos constantes desta Lei. 

Art. 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista 

deverão:  

I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos 

administradores;  

II - adequar constantemente suas práticas ao Código de 

Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de 

governança corporativa, na forma estabelecida na 

regulamentação desta Lei.  

 

Essas disposições evidenciam o modelo atual de gestão, bastante 

coerente com a proposta de constitucionalização do direito administrativo e 

com o princípio da eficiência disposto no caput do art. 37 da CF/88 

(CARVALHO FILHO, 2018, p. 31).  

As novas leis de cunho regulamentar, de comprometimento e 

conformidade, mostram-se, no novo paradigma, como aprofundamento da 

reforma administrativa inaugurada em 1990. Representam a continuidade 

do projeto constitucional de governo e a extensão dos efeitos iniciados nos 

fins do século passado cujos efeitos necessariamente se prolongarão ao 

longo da contemporaneidade. 

Conforme se observa em alguns dos levantamentos atuais. De 

acordo com o mapa das privatizações (estatísticas do G1), União, Estados e 

capitais somavam, ao início de 2018, mais de 230 projetos de privatização, 

sendo que o “pacote de privatizações” aprovado por Temer previa 75 

projetos só para 2018, com pretensões governamentais de capitalização na 

casa dos 28 bilhões de reais.  

Em notícia mais atualizada, da mesma fonte, fica registrado que 

12% dos projetos confirmados foram realizados no ano final do governo 

Temer, por meio de leilão, venda do controle acionário ou liquidação das 

Estatais abrangidas. Destaca-se que conforme manchete, “Bolsonaro herda 

69 projetos de PPI e quer ampliar as privatizações”.  
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Observado, ainda, que, nas notícias mais atuais, é abarcado um 

plano federal de privatização por Paulo Guedes, atual ministro da 

economia, com novas empresas federais a serem privatizadas.  

Nos moldes do atual governo federal a perspectiva é de que a 

privatização de empresas é um meio de levantar recursos para quitar 

algumas das dívidas estatais. Nesse ponto, é pouco credível entre 

economistas que o projeto terá boas repercussões para esse fim. Em suma, 

o posicionamento mainstream é o do economista-chefe do Banco Itaú ao 

dizer que “privatização é mais importante para melhorar a administração 

das estatais do que para gerar recursos”.  (CALEIRO, 2019) 

Dentre esses muitos projetos, destacam-se alguns exemplos que já 

se extendem no tempo, como os inframencionados da Eletrobrás e dos 

Correiros, mas também planos ainda tão recentes que em fase de consulta 

pública, com é o exemplo do Projeto Future-se, apesentado em agosto pelo 

novo Ministro da Educação, Abraharm Weintraub.  

Logo, esses serão os três estudos de caso mencionados com vistas a 

ilustrar melhor o cenário dos projetos de privatização nascido em 1990, 

mas reeditado com bastante força no cenário atual.  

 

4.1 ELETROBRÁS 

 

O projeto de privatização da Eletrobrás encontra-se em pleno vigor. 

Ainda no ano de 2017, o presidente Temer aprovou a Medida Provisória de 

número 814 que modificava as normas de Lei 10.848/04 do Setor Elétrico 

Brasileiro, revogando a vedação à privatização da Estatal em questão.  

A Medida Provisória, antes de surtir efeito, ou antes, de chegar ao 

Congresso Nacional, chegou à justiça federal por meio de ação popular 

proposta por Antônio Ricardo Accioly Campos. Furto dessa ação, o 

magistrado Cláudio Kitner, da Justiça Federal de Pernambuco, concedeu 

liminar, suspendendo o trecho da medida provisória que excluía a vedação 

da lei de regulamentação do setor elétrico.  
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Desde então, o trâmite pela viabilização legal da privatização da 

empresa segue, atualmente pende no Congresso Nacional o PL 9463/18, 

derivado da própria MP 814, mas já emendado em muitos pontos, de forma 

que a proposta julgada atualmente no legislativo levanta as seguintes 

possibilidades (conforme os dados do site do senado):  

 

a. Atualmente a União é detentora de 51% das ações ordinárias da 

empresa de energia, totalizando aproximadamente 41% do 

Capital Social e sendo que o BNDES detém ainda um total de 

18, 75% do Capital Social, o que faz com que o governo seja 

acionista controlador da sociedade.  

b. A proposta de lei em trâmite atualmente sugere que essa relação 

de controle seja invertida no seguinte sentido: a União 

venderá cerca de 4% das ações que detém, abrindo para a 

iniciativa privada, de forma que a princípio perde seu poder 

como acionista controladora, vez que deixa de ter a maioria 

das ações com poder de voto. Em contrapartida, o projeto de 

lei também impõe certas restrições como a “golden share” 

(cláusula que dá à União poder de veto) e a limitação de que a 

somatória de ações privatizadas não pode chegar ao montante 

de 10% das ações com direito ao voto, evitando que haja 

poder de controle centralizador nesse sentido. (AGENCIA 

SENADO, 2018) 

 

4.2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

 

Discutia-se a privatização dos correios há bastante tempo. Durante 

todo o ano de 2017 esse tema ficou em suspenso sem que se chegasse a 

uma deliberação definitiva.  

Sobre esse período AMATO descreveu a série de acontecimentos 

de forma bem suscinta, dizendo o seguinte: 

 

Em março do ano passado, diante das dificuldades financeiras 

da estatal, o ministro [Kassab] afirmou que "a privatização do 

todo ou de parte dos Correios" seria o caminho caso não fosse 

possível cortar gastos para sanear a empresa. 

Depois, em setembro do ano passado [2017], o então ministro 

da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que o governo 

estudava a privatização da empresa e que, entre os modelos em 

análise, estava a realização de um "IPO", sigla em inglês para 

uma oferta inicial de ações para obter recursos privados no 

mercado. 

Também em setembro, os funcionários dos Correios iniciaram 

uma greve que, entre as justificativas, estava justamente a 

intenção do governo de privatizar a estatal. (AMATO, 2018, 

G1) 
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Entre essas polêmicas o projeto ficou sendo reavaliado e a 

população sem resposta concreta sobre a ocorrência da privatização.  

Sobre isso existe incerteza: os dados da administração são de que a 

empresa dá prejuízo para a Fazenda Pública, com revelações de que a 

empresa “vinha de 4 (quatro) anos seguidos de prejuízo [e que] apenas 

entre 2015 e 2016, as perdas da empresa somaram R$ 3,6 bilhões.23” 

No entanto, o diretor da FENTECT (Federação Nacional de 

Trabalhadores de Empresas de Correios) José Rivaldo da Silva, em 

entrevista à Carta Capital, alega que a empresa apenas não tem os repasses 

adequados para a execução de sua finalidade econômica, que, na realidade, 

as políticas recentes adotadas pelo governo na manutenção da empresa tem 

sido na restrição de custos de forma que compromete a atuação e a 

eficiência do serviço prestado. 

Com isso o destino certo da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos não podem ser determinados. Contra a postura recentemente 

adotada pela empresa existe decisão do TST, sobre uma série de 

demissões, remanejamentos, fechamento de agências, cujo impacto para os 

trabalhadores acabou chegando ao Tribunal Superior, mas, ainda assim, as 

deliberações e propostas sobre a eventual privatização continuaram.  

 Assim, pelo menos por enquanto, tudo indica que o projeto de 

privatização dos Correios, em específico, permanecerá engavetado. No 

entanto, as medidas de contingenciamento da empresa não pararam, 

indicando que a pretensão do novo governo sede alinhada ao anterior.  

 

4.3 PROJETO FUTURE-SE 

 

 
23 Dados do levantamento divulgado pelo governo (entrevista do G1 – de 18/05/18).  
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Cuida da principal pauta do MEC em 2019. Até agosto de 2019, 

estava em fase de consulta pública e não tinha sido oficializado como 

projeto de lei.  

No entanto, o material disponibilizado até então sugere a criação de 

fundos de investimento das instituições de ensino superior que aderirem ao 

programa.  

Em linhas gerais, as disposições do texto disponibilizado são 

genéricas com propostas de financiamento, gestão e governança amplos, 

mas criando um “processo simplificado” (art. 3º, § 5º), sugerindo um novo 

modelo de desestatização também para o setor da educação superior.  

Em razão de ser um plano de governo ainda nascituro, não é fácil 

delimitar o que será mantido, incluído ou excluído do texto que chegará 

(ou não) ao Congresso. É ainda menos previsível qual o molde que será 

aprovado.  

Contudo, é um exemplo insurgente de como existem propostas 

ainda mais atuais de modificação de toda a relação entre Estado e iniciativa 

privada que vinha sendo ensinada nas aulas tradicionais de Direito 

Administrativo.  

Nesse sentido, é possível citar a MP 881/2019 que deixa 

textualmente claro que os princípios em voga são tais que “I - a presunção 

de liberdade no exercício de atividades econômicas; II - a presunção de 

boa-fé do particular; e III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional 

do Estado sobre o exercício de atividades econômicas (Art. 2º)”. 

Esclarecendo, de forma inconteste, que existem disposições inaugurais que 

alteram totalmente os paradigmas – ainda que em caráter executivo e 

precário.   

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, a crítica final é em um só sentido. O Brasil viveu 

uma tímida reforma administrativa que parecia ser passado. No entanto, 
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essa reforma está sendo repristinada nos últimos anos, quer seja por vias de 

reconfiguração da atuação do estado na economia, quer seja por via de 

controle e regulamentação da atuação geral dos entes econômicos.  

Independentemente das divergências ideológicas, existe um 

consenso: o modelo de privatizações brasileiro trata de uma decisão 

política extremamente prática e que não necessariamente corresponde às 

expectativas populares.  

No entanto, é um dos pontos de viabilização pelo qual perpassa a 

proposta do constituinte de 1988, que pretendia a um estado mais 

comprometido, mais voltado para a sociedade, menos burocratizado e mais 

eficiente.  

Por fim, ressalta-se que, a despeito das privatizações, o fenômeno 

observado das mudanças estruturais do país a transbordam, passando por 

vias de efetivação de um Estado mais condizente com os dispositivos 

constitucionais.  
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CAPÍTULO IV 

________________________________________________________________________ 

A DOUTRINA SOCIAL CATÓLICA E 
O DIREITO DO TRABALHO: 

Influência da Encíclica Rerum 
Novarum na formação histórica 

do direito do trabalho e sua 
implicação pós-reforma 

trabalhista 

 

 

Caroline Alves Martins Pires 24 

 

RESUMO O estudo aqui elaborado tem como objetivo discutir as 

implicações que a reforma trabalhista deu quando nos referimos aos 

sindicatos, aos salários e a possibilidade do negociado sobre o legislado, 

pontos ainda controversos na doutrina e na sociedade atual. Para embasar 

essa discussão volta-se à gênese do Direito do Trabalho com a encíclica 

papal Rerum Novarum e como ela trata tais temas.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito do Trabalho. Ciência da Religião. Rerum 

Nonarum. Reforma Trabalhista. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem como finalidade fazer uma ponte de 

debates entre o passado e o presente. Compreender a história do direito do 

trabalho nos leva a um exercício multidisciplinar, levando em conta, 

 
24 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas), 

pesquisadora com financiamento da FAPEMIG.  
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principalmente, o capitalismo no que tange as mudanças decorrentes dos 

processos da revolução industrial.  

O estudo deste tema exige marcos histórico e um deles é a Encíclica 

Católica Rerum Novarum, editada pelo Para Leão XIII, em1891 que apela 

para uma tomada de postura das classes com poderes políticos e 

econômicos da época quanto à chamada “questão social”.  

Destarte, a igreja católica, possuidora de forte influência, editou a 

referida encíclica que foi uma manifestação oficial que exigia do estado e 

das classes dirigentes uma tomada de postura mais humanitária sobre as 

relações de trabalho. 

 Isso, pois, a base teórica aqui trabalhada é a Encíclica Rerum 

Novarum, conhecida por alguns autores como o marco para a gênese do 

direito do trabalho.  

Para tanto, tenta-se relacionar os dizeres dessa encíclica, no que diz 

respeito aos sindicatos, ao salário e ao negociado sobre o legislado, temas 

que mais tiveram empasses no contesto pós-reforma trabalhista no ano de 

2017 no Brasil.  

O tema se justifica ante os novos debates que surgem dentro do 

direito do trabalho, agora com uma perspectiva mais liberal, em face de um 

contexto de crise econômica financeira vivida no país. E este estudo foi 

realizado por meio da leitura ao texto na íntegra da encíclica, ao texto da 

legislação celetista, bem como de autores característicos da construção do 

direito do trabalho.  

Uma das conclusões de daqui se pode extrair é a de que a situação 

política de uma nação influencia nos discursos de seus líderes políticos. 

Assim como foi no século XVIII ante a encíclica papel como se tem agora, 

com postura políticas neoliberais, o debate sobre direitos, noção de justiça 

e de dignidade voltam a ser objeto de debates. 
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2. O DIREITO DO TRABALHO 

 

Compreender a história do direito do trabalho nos leva a um 

exercício multidisciplinar, levando em conta, principalmente, o capitalismo 

no que tange as mudanças decorrentes dos processos da revolução 

industrial. E assim, as demandas pela produção fomentam o surgimento de 

suas classes, a dos empregadores e a dos empregados e em meio aos dois 

existe a relação de emprego. 

Para tanto, a relação empregatícia surge em um contexto da 

emergência e desenvolvimento da sociedade industrial e é neste instante 

histórico que se pode categorizar o ramo jurídico do direito do trabalho e, 

mais especificamente a relação de emprego.  

Os elementos da relação de emprego são a condição do prestador de 

serviço de ser pessoa física, bem como tal prestação é efetuada com 

pessoalidade em relação ao trabalhador, que o faz de forma não eventual, 

tendo por base uma relação de onerosidade pautada na subordinação. 

Eles elementos não são criação jurídica, eles ocorrem no mundo dos 

fatos e existem independentemente do direito. São chamados de elementos 

fáticos que, por terem relevância social, são levados ao mundo jurídico e 

assim lhes são atribuídos efeitos jurídicos.  

Segundo Maurício Godinho (GODINHO, 2017, p. 90), pode se 

conceituar cada qual destes elementos da seguinte forma: 

- Trabalho realizado por pessoa física: Um dos 

primeiros elementos da relação jurídica é ter uma pessoa física como 

empregado, como trabalhador. Isso, pois, a vida, a integridade física e 

moral, a saúde, dentre outros, são bens jurídicos preciosos às pessoas.  

- Pessoalidade: A relação de emprego pede que a 

pessoa que presta a trabalhar o faça de forma pessoal, isto é, a relação de 

emprego é intuito personae, infungível. 

- Não eventualidade: O direito do trabalho se apoia 

na ideia de permanência do vínculo trabalhista. 
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- Onerosidade: Há na relação trabalhista uma 

finalidade onerosa que move o sistema econômico, isto é, há um valor 

econômico na força de trabalho que é colocada à disposição do empregador 

e a ela deve haver uma contraprestação ao trabalhador chamada de salário. 

Este contrato de trabalho é, portanto, bilateral (duas partes), sinalagmático 

(troca, reciprocidade) e oneroso (proveito econômico), conforme expressão 

trazida pelo art. 3º da CLT, remunerado mediante salário. 

- Subordinação: O termo é uma aglutinação dos 

vocábulos sub, que significa baixo e ordinare, que significa ordenar. A 

tradução etimológica pode ser compreendida como o estado de 

dependência ou de obediência em relação a uma hierarquia de posição ou 

de valores.  

Sendo assim, definida a relação de emprego, passa-se às suas 

implicações e como estas podem ser vistas no documento papal.  

3. A DOUTRINA SOCIAL CATÓLICA E A ENCÍCLICA 

PAPAL RERUM NOVARUM 

 

Questiona-se sobre até que ponto a Igreja Católica influenciou a 

formação ou a criação do Direito do Trabalho. Percebendo, pois, seu vasto 

campo de influência na consolidação do mundo jurídico, com o intuito de 

melhor compreender seu posicionamento como influenciadora do ramo do 

Trabalho. 

Além disso, há o questionamento acerca do alcance ou não dos 

objetivos traçados pela encíclica, que eram, dentre outros a concórdia entre 

as classes.  

Considerando a força e a influência da Igreja Católica durante os 

séculos, compreende-se o seu papel como fomentadora da moral e do 

respeito ao homem.  

Como tal, sua doutrina buscou tomar partido de um problema social 

à época que era a questão do trabalho. O efeito prático desta intervenção 

foi a elaboração de uma encíclica.  
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Este documento representou a manifestação da força da Igreja sobre 

o Estado e sobre a sociedade. Além do poder político, ela também 

demonstrou um esforço social na tentativa de conciliar o bem, o respeito, a 

dignidade, a liberdade e a valorização do trabalho, prezados pelo 

evangelho. 

Destarte, a encíclica influenciou a formação do direito do trabalho e 

muitos pontos legais que hoje são trabalhados no estudo e nas leis 

trabalhistas que tiveram origem no século XVIII, mesmo século de 

publicação da encíclica.  

O estudo deste tema exige marcos históricos e um deles é a 

Encíclica Católica Rerum Novarum, editada pelo Papa Leão XIII, em1891 

que apela para uma tomada de postura das classes com poderes políticos e 

econômicos da época quanto à chamada “questão social”.  

Destarte, a igreja católica, possuidora de forte influência, editou a 

referida encíclica que foi uma manifestação oficial que exigia do estado e 

das classes dirigentes uma tomada de postura mais humanitária sobre as 

relações de trabalho. 

Ela nasce como um esforço tendente a reduzir o nível de exploração 

e desumanidade pelo qual passavam os operários e o povo da época, como 

exemplo dessa situação cita-se as violentas explorações do trabalho infantil 

e da mulher, as longas jornadas de trabalho, os salários ínfimos e a fome e 

a miséria nas ruas e fábricas. 

Contemporânea à encíclica há outros marcos históricos como o 

‘’Manifesto Comunista”, de Marx e Engels, de 1848; A formação da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho em 1919 e os documentos 

constitucionais promulgados à época como a Constituição Alemã de 

Weimar (1919), a Constituição Mexicana (1917) que foram pioneiras na 

inserção de normas trabalhistas.  

No final do século XVIII o Papa Leão XIII foi o precursor da 

chamada "doutrina social católica", cuja base era de inspiração de São 

Tomas de Aquino, ao levantar temas como a virtude, o espírito operário e 
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promover a união entre as classes. Para o Papa, em sua Encíclica Rerum 

Novarum, de 15 de maio de 1891, que expõe a necessidade de unir as 

classes do capital e do trabalho.  

Segundo a encíclica há: 

“imperiosa necessidade uma da outra, não pode haver capital 

sem trabalho, nem trabalho sem capital. A concorrência traz 

consigo a ordem e beleza; ao contrário, de um conflito 

perpétuo, não podem resultar senão confusão e lutas 

selvagens”. 

Assim, no contexto da Revolução Industrial houve mudanças no 

setor produtivo, em que os operários  abandonavam os feudos e a produção 

rural, para fazer parte dos burgos, das cidades e de sua produção em 

indústrias. Contudo, os ínfimos salários, as jornadas de trabalho exaustivas, 

as péssimas condições de higiene e os acidentes revelava uma classe 

explorada. Alice Monteiro traz o relato dos trabalhadores nas fábricas 

francesas, no séc. XIX, em que revelam que poucos eram as crianças, filhas 

de operários, que chegavam a completar 10 anos de idade, pois morriam ou 

tinham membros severamente amputados ao trabalharem nas fábricas. 

(NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 21ª ed. 

São Paulo, Saraiva, 2006, p. 9) 

De outro modo, em reação a isso, os movimentos de socialização e 

construção social foram ganhando voz por meio do socialismo, baseado 

nos pensamentos de Robert Owen, Karl Marx e Angels. E, para tanto, a 

doutrina social da Igreja vê-se impelida a manifestar-se condenando os 

excessos, sejam eles capitalistas ou comunistas.  

Neste movimento surge Leao XIII, o papa que, por meio de seus 

estudos sociais e teológicos, publica 86 encíclicas sobre temas influentes 

não só no ambiente clerical, mas como também para a sociedade em si. A 

encíclica Rerum Novarum, de 1891 traz como o próprio nome já aduz "das 

coisas novas", isto é, ideias vanguardistas para a época são debatidas em 



- 75 - |   Direito em Perspectivas 

 

sua encíclica que tem como objetivo principal debater a questão social e a 

concórdia das classes. 

3.1. A VISÃO DO TRABALHO PARA A IGREJA CATÓLICA 

 

Tal manifestação papal foi um incentivo aos governantes à análise 

das classes trabalhadoras, sendo uma das primeiras manifestações pedindo 

intervenção nos direitos individuais em benefício dos interesses coletivos. 

Neste contesto, a dignificação do trabalho é trazida pelo 

Cristianismo e o evangelho deu à palavra “trabalho” contornos, até mesmo, 

transcendentais:  

“Não vos preocupeis com vossa vida pelo que haveis de 

comer, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. 

Olhai como as aves do céu não semeiam, nem segam, nem 

guardam os grãos, e o pai celestial as alimenta”.  

] 

E, para tanto, o trabalho era valorado pela lente cristã e possuía o 

carácter dignificante, pois ele era concebido como algo maior do que um 

mero dever social, isto é, atuava também como um corretivo ao ócio, 

provento a manutenção do sustento pelas próprias mãos do indivíduo, sem 

ter de obtê-la por mãos estranha, como explica (SUSCEKIND, 2000, p. 

83). 

Como fortificador a essa perspectiva Santo Agostinho demonstra 

que o trabalho não seria apenas um impedimento ao ócio, como também 

algo dotado de utilidade. Arnaldo, inspirado no referido filósofo, entende o 

trabalho como aquele em que “ não se deve cingir ao mínimo necessário 

para manter a vida e que mesmo a acumulação de bens não é um mau sinal; 

o mau sinal estaria na aplicação desses bens em finalidades contrárias aos 

preceitos divinos” SUSCEKIND, 2000, p. 83). 

3.2. A LUTA DE CLASSES E OS PROBLEMAS SOCIAIS  
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Reputa-se ao questionamento se, de fato, a liberdade burguesa tema 

das revoluções, era vislumbrada na questão laboral. O trabalho livre é uma 

das mais marcantes expressões de liberdade, mas no contexto pré- 

revolução industrial, não se tinha liberdade em contratar. Isso pois, o 

empregado se sujeitava, passava fome, trabalhava em longas jornadas de 

trabalho, que podiam chegar até a 16 horas diárias em troca de 

remuneração miserável.  Mesmo sendo perceptível tal situação fática, 

haveria uma “concepção de direito na verdade contrária aos interesses do 

proletariado”. ( SUSSEKIND, 2000 p. 86) 

Assim, conclui o mesmo autor que tal situação acontecia por que a 

liberdade ainda não era perfeita, pois “a luta pela vida seria o meio de 

estabelecer um dia o equilíbrio entre os fatores de produção com a 

predominância da lei e da oferta e da procura”. (p. 86) 

Neste contexto, o direito do trabalho surge como resposta a esta 

contradição existente, motivado, principalmente, pela participação da 

Igreja Católica na problemática social, cujos motivos vão desde aqueles 

baseados na própria perspectiva de respeito ao próximo maculada pelo 

cristianismo, até especulações acerca da tendência de controle social ou de 

medo do pensamento comunista/socialista que era discutido naquele 

contexto.  

Seja qual for a justificativa, o que ocorreu foi que os operários 

passaram a ser vistos com maior humanidade pela Igreja por meio do Papa 

Leão XIII e suas encíclicas contribuíram para que a sociedade à época 

tomasse atenção às consequências que aquela situação de exploração do 

operariado poderia resultar. 

Principalmente pelo fato de que o trabalho “deve ser considerado na 

teoria e na prática,  não mercadoria, mas um modo de expressão direta da 

pessoa humana” (p. 82), sendo, pois, necessária a mudança no 

comportamento da sociedade, para que se perceba que uma classe não 
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poderia viver sem a outra, bem como, defendia maior atuação do estado na 

garantia dos interesses individuais dos trabalhadores.  

3.3. O DIREITO DO TRABALHO COMO UM DIREITO SOCIAL 

 

O século XIX é, portanto, marcado por inúmeras manifestações 

sociais, em que grupos sociais passam a demandar direitos daquele estado 

que, em outros tempos adotava uma postura negativa, um non facere, 

abstendo-se de intervir na economia e em outros aspectos sociais, 

garantindo apenas os direitos civis e políticos. Deste modo, buscando, pois 

uma postura ativa do estado, um facere, o estado passa a tutelar os direitos 

sociais, econômicos e culturais, nele incluídos a saúde, a educação, o 

emprego. Essa mudança na postura se dá, principalmente após a publicação 

da Encíclia Rerum Novarum (FILHO, Georgenor de Sousa Franco. Curso 

de Direito do Trabalho. 4ª ed. Editora LTR, São Paulo. 2018, pg. 48). 

4. A REFORMA TRABALHISTA E A RERUM NOVARUM 

 

Como se sabe, em uma sociedade predominantemente capitalista, o 

valor do trabalho tem importante significado para a vida das pessoas, por 

motivos diversos, desde a satisfação até sendo meio de subsistência.  

Algumas questões da Reforma Trabalhista são claramente debatidas 

nas teses papais, sendo atuais e trazendo uma complexidade de reflexos, 

como é trabalhado a seguir.  

4.1. OS SALÁRIOS 

 

Para o papa, a "remuneração não pode deixar-se a mercê do jogo 

automático das leis do mercado; pelo contrário, deve ser estabelecida 

segundo as normas de justiça e de equidade.” A legislação reformista deu 

nova redação ao §1º do art. 457 da CLT ao trazer que o salário é composto 
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tanto da importância fixa estipulada quanto das gratificações legais e das 

comissões.  

Sabe-se que quando a lei fala em importância fixa estipulada, ali se 

diz respeito ao salário contratado entre as partes. As gratificações legais 

são aquelas instituídas pela lei, como adicionais, gratificação de função, 

dentre outras, que decorrem de promoção. E, por fim, as comissões pagas 

pelo empregador são aquelas associadas ao conceito de salário-tarefa, 

pagos pela produtividade.  

Ocorre que, mesmo que o empregado receba de forma habitual 

ajuda de custo, auxílio-alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos 

tais verbas não integrarão sua remuneração.   

Ao assim dispor, dá-se ao empregador espaço para ter mais 

liberdade gerencial, entretanto influi negativamente no sentido de fazer 

com o que aquela verba trabalhista recebida habitualmente não tenha 

impactos no INSS, nas férias, no 13º salário e no FGTS. 

Deste modo, aquilo que prezava o papa, no sentido de que a 

remuneração não deveria ficar sob o julgo das leis do mercado, o que se vê 

no contexto pós-reforma é que a natureza de tal verba foi modificada a fim 

de evitar manobras tributárias e trabalhistas.  Isso, pois, ao trazer que elas 

não integram a remuneração, não implicam em efeitos trabalhistas e 

previdenciários.  

O que se justifica é que isso geraria maior incentivo aos 

empregadores premiarem ou abonarem seus empregados. Mas cabe ainda 

análise de qual o intuito dessa mudança legislativa e o que ocorrerá na 

prática sobre essa situação, evitando que direitos sejam suprimidos em face 

de manobras de mercado.  

4.2. SINDICATOS 
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O estudo do direito do trabalho remonta também ao estudo da 

história, isso, pois, no contexto do liberalismo econômico e da Revolução 

Francesa o estado francês á época publicou a Lei Le Chapelier, em que se 

proibia a associação de trabalhadores por meio de coalizões destinadas a 

defesa dos interesses dos trabalhadores. 

Isso demonstra que a sindicalização ou mesmo a mera reunião de 

grupos de empregados era vista como agressiva aos olhos dos 

empregadores. E a encíclica Rerum Novarum traz também a questão dos 

sindicatos, da dignidade do trabalho, da situação do homem do campo, dos 

problemas dos aposentados e dos trabalhadores imigrantes.  

Uma ressalva é feita pelo Papa João Paulo II quando trata sobre os 

sindicatos, pois ele reconhece e valoriza sua importância, mas deixa 

cristalino que seu objetivo não deve ser a discórdia entre as classes, mas 

sim que o papel do sindicato é prezar pelo sumo bem, o bem comum entre 

as duas classes.  

O direito de greve, assim sendo, merece o respeito, mas seu uso 

deve ser criterioso, como se lê: 

Mas se, constrangido pela necessidade ou forçado pelo receio 

dum mal maior, aceita condições duras que por outro lado lhe 

não seria permitido recusar, porque lhe são impostas pelo 

patrão ou por quem faz oferta do trabalho, então é isto sofrer 

uma violência contra a qual a justiça protesta. [...] “Mas, 

sendo de temer que nestes casos e em outros análogos, como 

no que diz respeito às horas diárias de trabalho e à saúde dos 

operários, a intervenção dos poderes públicos seja importuna, 

sobretudo por causa da variedade das circunstâncias, dos 

témpos e dos lugares, será preferível que a solução seja 

confiada às corporações ou sindicatos de que falaremos, 

mais adiante, ou que se recorra a outros meios de 

defender os interesses dos operários, mesmo com o auxílio 

e apoio do Estado, se a questão o reclamar. (PAPA LEÃO 

XIII, 1891) 

 

O constrangimento pelo qual passa o trabalhador seja em relação à 

sua saúde, as jornadas de seu trabalho, dentre outras são tipos de violência 

e em face dela, os sindicatos podem recorrer os meios de defesa.  
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Para tanto, o Estado Novo nos anos 30 e, posteriormente, o direito 

brasileiro pós-ditadura militar perfazem uma nova visão dos Sindicatos no 

direito brasileiro. Nesta seara de redemocratização, em 1988, a 

Constituição Federal passa a trazer, em seu art. 8º, incisos III e IV, o direito 

à liberdade de associação, coadunando com aquilo que previa a encíclica, 

como se vê:  

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observado o seguinte: 

(...) 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas; 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 

tratando de categoria profissional, será descontada em folha, 

para custeio do sistema confederativo da representação 

sindical respectiva, independentemente da contribuição 

prevista em lei; 

 

Ademais, a Consolidação das Leis Trabalhistas, trazia a 

obrigatoriedade dos empregadores de efetuarem o desconto da contribuição 

sindical diretamente dos salários de seus empregados. Ocorre que, com a 

reforma trabalhista de 2017, o texto atual da altera completamente o que 

era previsto antigamente, dispondo, em seu art. 545 que o desconto só se 

dará quando houver autorização do empregado. 

A questão é de suma complexidade, visto que a possibilidade de 

deixar como facultativa a contribuição está sendo objeto de arguição de 

inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 

5794, não sendo, pois, objeto desta pesquisa.  

4.3. DO ACORDADO SOB O LEGISLADO 

 

Os direitos dos trabalhadores encontram-se atualmente tutelados 

como garantias fundamentais e assim são, pois houve uma construção 

histórica no sentido de buscar sua efetividade, proteção, positivação na lei. 

Sabe-se que na gênese do operariado fabril, falar em direitos para os 

empregados soava de forma estranha, e o que se tinha era o pensamento da 
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luta de classes. Neste sentido, o papa, ao elaborar a encíclica, também 

sugere o concílio entre ambos, falando até em uma justiça natural mais 

elevada que deveria regulá-los, de todo modo, antes de se colocarem na 

posição de tomador de serviços e vendedor de mão de obra, eles são, 

sobretudo humanos, com capacidade de celebrar relações nos termos que 

lhes aprouver: 

Façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que 

lhes aprouver, cheguem, inclusivamente, a acordar na cifra 

do salário: acima da sua livre vontade está uma lei de justiça 

natural, mais elevada e mais antiga, a saber, que o salário não 

deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do operário 

sóbrio e honrado. (PAPA LEÃO XIII, 1891) 

 

Contudo, sabe-se que existem situações que desvirtuam a máxima 

do respeito entre as partes, fazendo com que uma delas esteja em posição 

de dominadora, enquanto a outra se encontra como dominada, usurpada e 

tendo seus direitos violados. A isso, a própria lei deve inibir, e a título de 

exemplo dessa inibição, o artigo subsequente, qual seja o 611-B da CLT, 

traz as situações em que não pode haver esse tipo de deliberação, sob pena 

de ilicitude.  

Dessa forma, aqueles institutos que eram fonte secundária do 

direito do trabalho passam a assumir importante papel na regulação de 

interesses laborais e também econômicos. Tendo sempre como norte que o 

princípio da hipossuficiência deve ser levado em consideração, para que as 

partes em condições desfavoráveis, não tenham que suportar violações a 

seus direitos, sob o argumento de liberdade econômica, não intervenção do 

estado.  

O art. 611- A da CLT traz em seus quinze incisos, situações fáticas 

do quotidiano trabalhistas que, quando deliberadas por meio de acordo 

coletivo ou convenção coletiva de trabalho, faz valer entre as partes, tendo 

prevalência, até mesmo, sobre a lei.  
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Mas há de se convir que exista uma desigualdade intrínseca à 

condição socioeconômica do trabalho e do capital que dificilmente será 

superada por meio de negociações, pelo contrário, o que se teme é que em 

meio a acordos, institutos jurídicos essenciais para a relação de trabalho, 

como por exemplo, o adicional de insalubridade (art. 611-A, XII e XIII da 

CLT) que pode ser objeto de tratativa.  

E, de todo modo, há de se levar em consideração o princípio do não 

retrocesso, em que se considera a dignidade da pessoa humana, a segurança 

jurídica e a efetividade dos direitos constitucionais. 

CONCLUSÃO 

O direito do trabalho, desde sua gênese, é marcado por situações 

conflituosas entre o trabalhador e seu empregador. O Direito muito 

evoluiu, abraçando princípios como o da dignidade da pessoa humana, da 

realidade trabalhista, e da proteção ao trabalhador. Contudo, esse é um 

trabalhado que deve ser constante para que o direito se atualize e seja 

dinâmico ao lado da sociedade que assim o é, e preste a efetiva tutela de 

direitos. 

Desta forma, buscar fatos históricos para encarar os atuais 

problemas e poder dirimi-los com segurança é uma das formas de atuação. 

Do mesmo modo que, entender o processo de construção de tal direito 

contribui mais ainda para sua legitimidade.  

Do ponto de vista clerical, tal tema é uma forma de conciliar a 

Igreja com uma área em que ela é protagonista. O protecionismo, pilar do 

direito do trabalho, é uma das máximas do evangelho cristão e, assim 

sendo, tal ramo do Direito tende a ter reta gênese no contexto da Igreja.  

O tema tem seu aspecto atual no sentido de que se vê 

cotidianamente, um desrespeito às normas protecionistas que, por séculos, 

foram construídas. 

Neste sentido, entender e avaliar criticamente as bases com as quais 

este direito foi construído é um passo para tentar fortificar seu aspecto 
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protetivo nos casos em que ele é devido, bem como promover o respeito 

entre as classes, como foi disposto na encíclica.  

Os três temas aqui debatidos geram polêmicas em torno do debate e 

as varas do trabalho e os tribunais estão caminhando no sentido de digerir 

muitas questões trazidas pelo legislador reformista.  

O perceptível com essa pesquisa é que muitos direitos são 

intrínsecos aos trabalhadores e as leis tendentes a diminuir sua eficácia, 

dificilmente serão aceitas no judiciário nacional, pois é intrínseco ao 

trabalho jurisdicional a concepção de hipossuficiência, a inversão do ônus 

da prova e as fontes subsidiárias do direito do trabalho, como a analogia, a 

equidade, a doutrina e principalmente os princípios jurídicos trabalhistas.  

Portanto, por meio do presente trabalho chego a conclusão de que, 

mesmo o legislativo tendo atuado com uma perspectiva empresarial, de 

prezar pelo negociado entre as partes, pela autonomia dos indivíduos, a 

relação de trabalho tem outros pilares, que são quase sempre protecionistas, 

assim como o era nos primórdios de seu surgimento. 
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RESUMO O processo penal é um caminho para se alcançar o provimento 

jurisdicional e, se for o caso, a sanção penal, legitimando o exercício do 

poder punitivo. Assim, este ramo do Direito é necessário para a efetivação 

da pena, pois não existe delito sem pena, nem pena sem delito e processo. 

No entanto, dentre as várias garantias que o processo penal exige, o direito 

de ser julgado em um prazo razoável está entre suas principais funções, na 

medida em que o tempo tanto cria como extermina um direito. Neste 

trabalho, a duração razoável do processo penal, que se encerra na aplicação 
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da sanção penal, não pode superar limites nem tampouco atropelar 

garantias fundamentais, mas deve ser exercido para que o réu não seja 

agravado com todo o conjunto de penas implícitas, apossando o Estado do 

tempo de forma dolorosa e irreversível. O direito de ser julgado em um 

prazo razoável busca evitar a continuidade da perseguição estatal que 

estigmatiza e aflige o réu. Neste aspecto, busca-se, quando injustificado a 

demora judicial, a possibilidade da aplicação da atenuante inominada para 

uma compensação penal. 

PALAVRAS-CHAVE: processo penal, duração razoável do processo, 

atenuante inominada 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho visa analisar, sob a perspectiva garantista do 

processo penal, a duração razoável do processo e a influência do tempo no 

pronunciamento jurisdicional. Ser julgado por um tempo razoável é 

garantia de todo cidadão que se vê perseguido pelo suposto cometimento 

de uma infração penal, mas também é um dever do Estado promover a 

tutela jurisdicional num tempo adequado. 

 Um processo célere e justo proporciona segurança jurídica para o 

réu, que se vê protegido de uma perseguição longa e angustiante, além de 

promover uma das finalidades da sanção penal, que é dar uma resposta 

para a vítima e para a sociedade da reafirmação do Direito Penal. 

 Sob a ótica do réu, sem ter prejudicado o contraditório e a ampla 

defesa, os danos causados ao suposto infrator por uma ação penal já são 

consideráveis, seja do ponto de vista jurídico, moral, financeiro e, 

especialmente, social. Assim, não há dúvidas que o processo penal deve 

prezar pela celeridade, já que um processo rápido pode afastar as incertezas 

e angústias sofridas pela espera injustificada da tutela jurisdicional, 

amenizando os dados supramencionados. 

 Ainda assim, tais danos são irreparáveis e podem ainda acarretar na 

fragilização de outras garantias do réu no processo penal, como a isonomia 

e a paridade de armas, a presunção de inocência e o contraditório e a ampla 
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defesa, já que a demora judicial acentua a certeza social de que ele é 

culpado. 

 Diante disso, procura-se destacar a possibilidade de uma solução 

compensatória pela demora judicial injustificada, possibilitando ao 

magistrado o reconhecimento da atenuante inominada para a redução da 

pena diante dos irreparáveis prejuízos gerados pela irrazoabilidade do 

tempo da perseguição penal. 

 No primeiro capítulo, tratará da função garantidora do processo 

penal, desenvolvendo os axiomas garantistas da perseguição estatal de 

forma que preserva os direitos fundamentais do réu. No segundo capítulo, 

o presente trabalho abordará o princípio constitucional da duração razoável 

do processo, sob uma visão geral, determinando sua finalidade e 

fundamento. 

 No terceiro capítulo, será analisada a obediência deste princípio na 

seara do processo penal e quais as consequências advindas da sua demora 

injustificada, especialmente quanto à afronta indireta a outras garantias. 

Por fim, no último capítulo, demonstrará que diante dos vários danos 

causados pela demora judicial, não haveria impedimento para a aplicação 

da atenuante inominada para redução da pena nesses casos.  

 

1 DA FUNÇÃO GARANTIDORA DO PROCESSO PENAL 

 

O processo penal hodierno é reflexo das evoluções sociais e 

jurídicas pelas quais a sociedade passou. Neste sentido, observa-se a 

insurgência dos direitos e garantias fundamentais, com raízes no 

Iluminismo do século XVIII e a posterior produção jurídica, filosófica e 

social que dele decorreu. 

Observa-se historicamente a antítese entre liberdade do indivíduo e 

poder punitivo estatal como gerador de discordâncias e conflitos. A 

oposição dos dois conceitos deu ensejo à Revolução Francesa, e os ideais 

iluministas do século XVIII influenciaram a defesa da liberalidade. 
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No século XX, Luigi Ferrajoli (2002) idealizou o garantismo penal, 

que é modelo de direito que preconiza o exercício do poder institucional de 

forma a respeitar todos os direitos do réu, observando a legalidade, 

repudiando extremismos de qualquer natureza. 

Igualmente, defende a mínima intervenção do poder estatal, 

ressaltando a agressividade da potência detida pelo Estado e por isso 

prezando pelo seu uso mínimo e necessário, como ultima ratio que é o 

direito penal. 

No campo processual, o processo penal condiciona o exercício do 

poder punitivo à estrita observância de uma série de regras que compõe o 

devido processo legal (LOPES JR., 2019). 

Para a efetivação deste ideário, o autor francês propõe técnicas de 

minimização do poder institucionalizado, valendo-se para tanto de dez 

axiomas, que tangem garantias do indivíduo em face de pena, ao delito e ao 

processo (FERRAJOLI, 2002). 

É nesse cenário que o processo penal, como ritual necessário para a 

pretensão punitiva, surge como função garantidora daquele que infringiu a 

norma de direito material, já que é esse caminho necessário para a pena que 

se fixa os limites do poder punitivo do Estado. 

Dentre os princípios garantistas desenvolvidos pelo movimento do 

garantismo penal, a Nulla culpa dine judicio, que evidencia a garantia de se 

estabelecer a culpa do indivíduo somente após a observância dos ritos 

processuais trazidos pelo ordenamento jurídico, respeitados o contraditório 

e a ampla defesa, é aquele que fundamenta o presente estudo. 

Já o princípio da Nulla judicium sine accustone estabelece que não 

haja processo sem acusação, fixando aqui a real necessidade da separação 

ente o juiz e a acusação, exigindo que a tarefa de acusar esteja estritamente 

ligada ao órgão acusador, devendo o magistrado se pautar pelo produzido 

em contraditório pela acusação e defesa para exercer um julgamento justo e 

imparcial. 

Em um Estado Democrático de Direito é inconcebível que o juiz 
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inquira e julgue o réu, já que a imparcialidade deste julgamento é 

imprescindível à legitimidade do processo e ao respeito ao jurisdicionado. 

A clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, mantendo o 

juiz como um terceiro imparcial, atrai outras garantias ao réu, como a 

iniciativa probatória como dever das partes, um tratamento paritário na 

produção dessas provas sem uma tarifação maior ou menor para a parte, 

dentre outras. 

Neste sentido, Aury Lopes Júnior (2019) ensina que: 

 

A imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e 

sacrificada no sistema inquisitório, de modo que somente 

haverá condições de possibilidade da imparcialidade quando 

existir, além da separação inicial das funções de acusar e 

julgar, um afastamento do juiz da atividade 

investigatória/instrutória (LOPES JR., 2019, p. 111) 

 

 É nesse campo de garantias que tais características se prendem ao 

devido processo legal, como lastro fundamental para a essência do 

processo como garantidor da aplicação da pena. 

 O Devido Processo Legal trata-se da garantia do jurisdicionado ser 

processado e julgado segundo ritos predeterminados que contemplam a 

garantia do contraditório e ao direito de defesa, determinação que 

corrobora para a própria legitimidade do jus puniendi,  vez que o processo 

constitui procedimento devidamente regulamentado, instituído de forma 

que o acusado possa se defender, afastando assim a visão de Estado 

arbitrário e injusto (FILHO, 1989). 

 Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2016), citando o 

mestre Aury Lopes Jr., assim traduzem a função do processo penal: 

 

Não se pode descurar que o processo penal é também 

ferramenta de verbalização da Constituição Federal, sendo 

instrumento de contenção do abuso estatal. Assinala Aury 

Lopes Jr. que o processo, “como instrumento para a 

realização do Direito Penal, deve realizar sua dupla função: 

de um lado, tornar viável a aplicação da pena, e, de outro, 

servir como efetivo instrumento de garantia dos direitos e 

liberdades individuais”, de forma a assegurar os indivíduos 

dos excessos do Estado. Por isso, “o processo penal deve 

servir como instrumento de limitação da atividade estatal, 
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estruturando-se de modo a garantir plena efetividade aos 

direitos individuais constitucionalmente previstos. O processo 

não se impõe, e pronto. É necessário que venha a legitimar-se, 

e isso só é possível quando ele se apresenta também como 

garantia de respeito aos preceitos primários fundamentais 

estabelecidos na Carta Magna, notadamente no seu art. 5º. É o 

processo que tem que se adequar às exigências 

constitucionais, e não o inverso. Não se tem como exigir do 

processo que ele forneça resultados adequados, céleres, 

seguros, se não há estrutura para que se desenvolva a reflexão 

e maturação necessária sobre os fatos (TÁVORA; 

ALENCAR, 2016, p. 77). 

 

 A Magna Carta consagrou o devido processo legal e o contraditório, 

pilares constitucionais para um pronunciamento jurisdicional, positivando-

o em seu artigo 5º, inciso LIV e LV que "ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" e que "aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes". 

 Assegura, ainda, o artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal 

que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória". Aqui, é onde se insere a necessidade de um 

devido processo legal célere para a efetiva aplicação deste princípio, já que 

a duração razoável do processo é que o torna mais ou menos efetivo. 

 Isto porque o referido princípio trata-se de um dever de tratamento 

(LOPES JR., 2019), isto é, o réu deve ser tratado como inocente, devendo o 

juiz determinar que a carga probatória seja inteiramente do acusador e que 

na dúvida, conduza sua decisão à absolvição. Além dessa dimensão interna, 

o consagrado princípio exige uma proteção quanto à estigmatização do réu 

perante a sociedade, que deve tratá-lo como inocente até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

 No entanto, sem um devido processo legal célere há um 

esvaziamento da tutela da inocência no processo penal, além da ruptura 

com outras garantias, uma vez que célere poupará o réu – e a sociedade - 

do cruel tormento da incerteza (BECCARIA, 1971), principalmente 

quando se submete à prisão cautelar, fazendo com que a estigmatização do 
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réu como sempre culpado perca força pela resposta jurisdicional rápida. 

 Assim, a aplicação das regras com o total respeito às garantias do 

jurisdicionado promove a legitimidade do pronunciamento jurisdicional 

conforme os axiomas garantistas trazidos pela nossa Constituição, ao passo 

que rejeita tanto os extremismos da arbitrariedade institucional quanto os 

da impunidade anárquica (FERRAJOLI, 2002), além de fragilizar as 

garantias do réu perante nosso ordenamento processual penal. 

 

2 O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

COMO GARANTIA FUNDAMENTAL 

 

 A evolução histórica dos direitos fundamentais não ocorreu de 

modo acelerado, longe disso, aconteceu progressivamente, sendo resultado 

de diversas transformações ocorridas ao longo da história. Dessa maneira, 

tais direitos não foram reconhecidos todos de uma vez, mas sim de forma 

gradual, conforme a própria experiência da vida humana em sociedade. 

 Encontramos em várias vertentes a disposição da origem das 

garantias do cidadão que o Estado trás, algumas defendendo o decorrer de 

tradições arraigadas nas diversas legislações, outros nas principais 

correntes de pensamentos filosóficos.  

  Para que essas garantias fossem positivadas no ordenamento 

jurídico, temos a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a 

que rege todo o ordenamento jurídico, sendo considerada a lei máxima e 

obrigatória entre todos os cidadãos. Dele decorre o marco na efetivação dos 

direitos fundamentais do cidadão, por garantir liberdades civis e os deveres 

do Estado, além de ser considerada uma das mais avançadas do mundo, 

fazendo parte desta seara encontram-se também os tratados internacionais 

em que o Brasil faz parte, como forma de legitimar ainda mais esses 

direitos. 

 Desse modo, todo cidadão faz jus a tais garantias elencadas no texto 

da lei, sendo uma resposta social a fim de que os anseios da sociedade 

sejam atendidos e garantidos de forma justa e legítima.  
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 Diante dessa função garantidora que a Constituição aborda um 

princípio fundamental introduzido no ordenamento jurídico Brasileiro, 

disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII,”a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação” como garantia que visa 

assegurar a duração razoável do processo ao réu. 

 Nosso ordenamento jurídico não fixou prazo máximo para a 

duração dos processos. A duração, então, parte de uma construção 

jurisprudencial e doutrinária baseada na garantia constitucional acima 

delineada. 

 Pode-se assim dizer, que a duração razoável do processo norteia-se 

pelos princípios básicos como um meio necessário para que se possam 

efetivar as garantias do acusado no Estado Democrático de Direito, aliado 

aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que 

se fazem essenciais para a validade de um processo. A obediência aos 

mencionados princípios basilares permitem a segurança jurídica de que o 

processo será julgado de acordo com as leis, normas, princípios, servindo 

de fundamento para uma decisão válida e justa. 

 Neste sentido, Casagrande (2007, p.87) discorre que: 

 

A efetividade diz respeito ao direito, o que significa dizer que 

ele é que deve ser efetivado a partir de sua concretização 

(fruição) resultante da aplicação dos conteúdos previstos e 

tutelados pela lei. A efetividade do processo também 

representa a efetividade do direito na medida em que o 

processo “é, hoje, a própria lei atuando, pelos seus critérios”. 

Tais critérios dizem respeito aos conteúdos da ampla defesa, 

contraditório, isonomia, atuação do advogado, gratuidade 

postulatória e duração razoável do processo, caracterizadores 

do devido processo constitucional, que a seu turno deve reger 

os procedimentos estruturados normativamente no 

ordenamento jurídico, caracterizadores do devido processo 

legal. 

 

 Diante dessa proteção ao direito fundamental à duração razoável do 

processo, sujeitam-se de medidas judiciais a garantir seu cumprimento 

prestado pelo Estado, como forma de alcançar os objetivos necessários 

garantindo a concretização dos direitos que lhe são assegurados. 
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  Porém, o tempo de duração do processo estabelecido em lei está 

muito longe de ser atendido, pois há diversos fatores que dificultam o 

bom andamento processual e para que essa garantia seja colocada em 

prática precisamos de uma estruturação no Poder judiciário, adquirindo 

equipamentos e contratando mais pessoas para que se concretize de fato 

este princípio, pois a lentidão no processo causa grandes prejuízos ao réu, 

uma vez que, com essa demora fica a mercê da sociedade sujeitando-se a 

um julgamento muitas vezes injusto. 

 Como salienta Humberto Theodoro Júnior (2005, p.20): 

 

A lentidão da resposta da Justiça, que quase sempre a torna 

inadequada para realizar a composição justa da controvérsia. 

Mesmo saindo vitoriosa no pleito judicial, a parte se sente, em 

grande número de vezes, injustiçada, porque justiça tardia não 

é justiça e, sim, denegação de justiça. 

 

 O objetivo da inclusão deste princípio é oferecer o pleno exercício 

da cidadania a fim de dar a garantia fundamental que cada cidadão tem por 

direito, podendo se ter certeza de que seu processo será avaliado 

individualmente dando o prazo estritamente necessário a sua resolução, 

sem a afetação de uma demora que acarretará sérias consequências para a 

parte, maléficas via de regra. 

 De acordo com Rubens Casara e Mylène G. P. Vassal há 

necessidade de se fixar um prazo em lei. 

 

O dever legal de se fixar por lei o prazo de duração razoável 

da relação jurídica deriva da própria natureza do Estado 

Democrático de Direito. Assim, somente após a manifestação 

dos representantes do povo, e em obediência aos princípios da 

legalidade e do devido processo legal se estará dando integral 

cumprimento ao estabelecido no diploma de direitos humanos 

(CASSARA; VASSAL, 2004, p. 127/128) 

 

 Outro autor que se envereda por este mesmo caminho é Aury Lopes 

Jr. (2004), que afirma que “as pessoas têm direito de saber, de antemão e 

com precisão, qual o tempo máximo que poderá durar um processo 
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concreto... É inerente às regras do jogo... é uma questão de reconhecimento 

de uma dimensão democrática da qual não podemos abrir mão". 

 Por fim, os motivos que são levados em conta pelo legislador ao 

criar a questão de colocar como garantia fundamental a duração do 

processo, certifica o descontentamento da sociedade face ao judiciário 

lento, pois a resposta prestada pelo Estado não se adequa às necessidades 

da sociedade que deve ser efetiva, tempestiva e adequada.  

 Na seara penal ainda é mais turbulento o descumprimento de tal 

garantia, haja vista que o réu, uma vez perseguido pelo Estado, torna-se um 

alvo jurídico e social, já que vive as angústias da pretensão punitiva sem 

saber, nem de longe, quando terá a satisfação jurisdicional julgada. 

 

 3 PROCESSO PENAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

 O Processo Penal não é apenas um instrumento para que se possa 

efetivar o Direito Penal, mas, de fato, um meio que garante a satisfação dos 

Direitos Humanos face ao Estado Democrático de Direito. 

  Devido à inclusão na Constituição Federal Brasileira da duração 

razoável do processo, conclui-se que todo réu tem o direito de responder ao 

processo sem que se estenda por um longo período de tempo, pois é dever 

do Estado prestar a devida tutela jurisdicional em um tempo aceitável. 

 Nas palavras de TÁVORA e ALENCAR (2016): 

 

Para a edição da mencionada Emenda, foram considerados os 

efeitos deletérios do processo e que o direito à celeridade 

pertence tanto à vítima como ao réu. Objetiva-se assim evitar 

a procrastinação indeterminada de uma persecução 

estigmatizadora e cruel, que simboliza, no mais das vezes, 

verdadeira antecipação de pena (TÁVORA; ALENCAR, 

2016, p. 69) 

 
 A lentidão exagerada na prestação da tutela jurisdicional, na 

maioria das vezes, desampara a efetividade do processo, causando uma 

grande lesão no devido processo legal, aumentando-se a incerteza e 

comprometendo a segurança jurídica. 
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 Para o réu que se encontra perseguido, e às vezes encarcerado, 

acarreta grandes prejuízos e sérias consequências, pois a demora do Estado 

em dar uma resposta rápida, em último caso, ultrapassa o tempo de 

cumprimento da pena e esse tempo perdido não há possibilidade do Estado 

compensar o réu. 

 Do ponto de vista da vítima no processo, o fator tempo também é 

de grande importância, pois quanto maior o transcurso do tempo, maiores 

são as chances de danos irreparáveis para esta, uma vez que, o autor pode 

ser beneficiado com uma eventual prescrição. 

 De um modo geral, o peso de se responder uma ação penal afeta o 

cidadão em todas as áreas de sua vida, e vai muito além das sanções 

restritivas de direito, privativas de liberdade ou de multa, pois, 

considerando o tempo de uma ação penal, mesmo o acusado estando  livre 

do cárcere, ele sofre com a mácula decorrente de tal fato. 

 Dessa maneira, esclarece Messuti (2003, p.33): 

 

 Não é apenas a separação física que define a prisão, pois os 

muros não marcam apenas a ruptura no espaço, se não 

também uma ruptura do tempo, a marca essencial da pena em 

sentido amplo é porquanto tempo? Isso porque, o tempo, mais 

que o espaço é o verdadeiro significado da pena. 

 

 Como mencionado, o processo penal lida com a liberdade do 

indivíduo na esfera jurídica, seja privando-o ou restringindo-o, e 

transcende na esfera fática, pois envolve a perspectiva social quanto ao réu, 

isto é, tem potencial estigmatizador que pode culminar na exclusão e 

deterioração da convivência com seus pares. 

 Além disso, conforme leciona Tucci (1998), a morosidade do 

processo penal gera insegurança jurídica e descrédito do poder estatal, haja 

vista que a sociedade espera resposta do Estado e o réu precisa que a carga 

estigmatizante que o persegue seja desfeita ou concretizada. 

 Esse choque entre o tempo do direito e o tempo subjetivo do réu, 

especialmente no que se refere ao direito de ser julgado num prazo 
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razoável e à demora judicial, faz com que a inobservância dessa garantia 

fundamental possa trazer graves consequências. 

 A duração razoável do processo é positivada, ainda, no artigo 8º do 

Pacto de São José da Costa Rica, que rege: 

 

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos 

ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 

qualquer outra natureza.   

 

 Sobre a dificuldade da obediência à garantia ora tratada, Hamilton 

(2008) expõe que é inviável a aplicação do princípio no plano dos fatos, 

uma vez que a realidade que se tem é de inquéritos policiais que perduram 

por meses, anos, sendo extintos e arquivados enfim pela extinção de 

punibilidade. 

 É invocado, então, o questionamento de qual seria o critério 

adotado para aferir a razoável duração do processo. Neste sentido, salienta-

se que o legislador brasileiro adotou o critério “não prazo”, que gera 

divergências, por tratar da complexidade do caso concreto (JÚNIOR; 

SENNA, 2009).  

 A pretensão punitiva está alicerçada no tempo de submissão do réu 

ao constrangimento estatal, gerando, assim, a transformação do processo 

em pena prévia à sentença, ainda que sem a privação cautelar da liberdade. 

Ocorre que, ainda que responda o processo em liberdade, estará sujeito, no 

mínimo, a restrição de liberdade e de direitos oriundas das medidas 

cautelares diversas da prisão.  

 Humberto Theodoro Junior discorre acerca da razoável duração do 

processo, em trabalho no qual aborda a Emenda Constitucional nº45: 

 

Trata-se de uma aproximação com o ideal do processo justo 

que entre os constitucionalistas contemporâneos funciona 

como um aprimoramento da garantia do devido processo 

legal. Para merecer essa nomen iuris, a prestação 

jurisdicional, além de atender aos requisitos tradicionais – juiz 
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natural, forma legal, contraditório e julgamento segundo a lei 

– têm de proporcionar à parte um resultado compatível com a 

efetividade e a presteza. (2005, p. 37.) 

 

 Cabe ressaltar a lição de Aury Lopes Júnior (2019), lecionada 

previamente à referida emenda, na qual o douto autor já ensinava que: 

 

No que tange à duração razoável do processo, entendemos 

que a aceleração deve produzir-se não a partir da visão 

utilitarista, da ilusão de uma justiça imediata, destinada à 

imediata satisfação dos desejos de vingança. O processo deve 

durar um prazo razoável para a necessária maturação e 

cognição, mas sem excessos, pois o grande prejudicado é o 

réu, aquele submetido ao ritual degradante e à angústia 

prolongada da situação de pendência. O processo deve ser 

mais célere para evitar o sofrimento desnecessário de quem a 

ele está submetido. É uma inversão na ótica da aceleração: 

acelerar para abreviar o sofrimento do réu. (2004, p.34). 

 

 Sobre a demora judicial, LOPES JR. ainda salienta: 

 

A primeira garantia que cai por terra é a Jurisdicionalidade 

insculpida na máxima latina do nulla poena, nulla culpa sine 

iudicio. Isso porque o processo se transforma em pena prévia 

à sentença, através da estigmatização, da angústia prolongada, 

da restrição de bens e, em muitos casos, através de 

verdadeiras penas privativas de liberdade aplicadas 

antecipadamente (prisões cautelares). Na continuação, é 

fulminada a Presunção da Inocência, pois a demora e o 

prolongamento excessivo do processo penal vão, 

paulatinamente, sepultando a credibilidade em torno da 

versão do acusado. Existe uma relação inversa e proporcional 

entre a estigmatização e a presunção de inocência, na medida 

em que o tempo implementa aquela e enfraquece esta 

(LOPES JR., (2018, p. 77/78) 

 

 E acresce: 

O direito de defesa e o próprio contraditório também são 

afetados, na medida em que a prolongação excessiva do 

processo gera graves dificuldades para o exercício eficaz da 

resistência processual, bem como implica um sobrecusto 

financeiro para o acusado, não apenas com os gastos com 

honorários advocatícios, mas também pelo empobrecimento 

gerado pela estigmatização social. Não há que olvidar a 

eventual indisponibilidade patrimonial do réu, que por si só é 

gravíssima, mas que, se for conjugada com uma prisão 

cautelar, conduz à inexorável bancarrota do imputado e de 

seus familiares LOPES JR., (2018, p. 77/78). 
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 Portanto, a demora judicial na perspectiva do acusado ou réu, que é 

afligido pela incerteza de seu futuro dada a pendência da decisão, bem 

como a demora acarretar na indisponibilidade provas perante a sociedade 

estigmatizadora, acarreta vários prejuízos quanto à efetividade de outras 

garantias processuais que o processo penal tem como fundamento. 

4 DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 

INOMINADA EM CASOS DE DEMORA JUDICIAL 

 

 Conforme tratado nos capítulos acima, ficou demonstrado que o 

direito ao julgamento num prazo razoável é direito fundamental do réu e, 

diante da sua inobservância, pode afetar outros direitos fundamentais. 

 Cumpre salientar que alguns casos judiciais demandam uma 

complexidade que justificaria uma maior demora, mas com limites e, além 

disso, a atividade processual do interessado, isto é, do réu, não pode 

contribuir com a demora judicial ora atacada. 

 Ainda que necessário estabelecer limites normativos para a duração 

razoável do processo penal, percebe-se que o modelo utilizado carece de 

efetividade diante da dificuldade em obter um provimento jurisdicional de 

forma célere e eficaz diante da precária estrutura que o Poder Judiciário 

enfrenta. 

 Assim, reconhecida a violação do direito a um processo julgado em 

tempo razoável, deve buscar soluções compensatórias para o réu, que não 

pode ficar a mercê da morosidade proposital ou estrutural do Judiciário. 

 Ou seja, quando a demora judicial é fruto injustificado do poder 

punitivo do Estado, há que se discutirem soluções para amenizar toda a 

angústia e sofrimento gerado pela incerteza na solução da acusação.  

 Algumas soluções podem ser de fundo processual, como uma 

declaração de nulidade de atos praticados após um tempo de duração 

legítima ou, em último caso, até mesmo uma extinção do feito pela desídia 

estatal. Mas também se devem discutir soluções que gerem sanção aos 

operadores responsáveis pela dilação indevida, além de soluções de caráter 
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civil, como indenização pela segregação cautelar pelo tempo injustificado 

que o processo demorou em obter uma solução. 

 Neste trabalho, especificamente, propõe-se uma reflexão sobre uma 

solução de direito material, qual seja, a possibilidade de redução da pena 

do condenado nos casos de demora judicial injustificada. 

 Segundo a doutrina tradicional, o critério trifásico na aplicação da 

pena permite, na segunda etapa, a análise da existência de agravantes e 

atenuantes da pena, no intuito de aumentar ou diminuir a reprimenda 

estatal. 

 No caso das atenuantes, estas estão previstas no artigo 65 do 

Código Penal Brasileiro (1940): 

 

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou 

maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;  

II - o desconhecimento da lei;  

III - ter o agente:  

a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou 

moral; 

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, 

logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 

conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em 

cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a 

influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da 

vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a 

autoria do crime; 

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, 

se não o provocou. 

 

 Já o artigo 66 do Código Penal Brasileiro (1940), regula a atenuante 

inominada, dispondo que “a pena poderá ser ainda atenuada em razão de 

circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista 

expressamente em lei”, permitindo, ao juiz, reconhecer alguma 

circunstância não prevista no ordenamento jurídico para reduzir a pena do 

indivíduo. 

 Trata-se de uma atenuante de clemência (GOMES e BIANCHINI, 

2015) que deve ser considerada e reconhecida pelo juiz que permite a 

aplicação de um critério discricionário de acordo com o fator analisado. 
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 Nas palavras de GALVÃO, 2019: 

 

A atenuação da reprimenda penal resulta do reconhecimento 

judicial do menor conteúdo do injusto, que traduz o 

significado do crime para a ordem jurídica violada, ou do 

menor conteúdo da culpabilidade, representando pela 

gravidade da reprovação que é dirigida ao sujeito que realiza 

a conduta proibida (GALVÃO, 2019, p. 869/870). 

 

 Dessa forma, as circunstâncias agravantes nada mais são que 

critérios estabelecidos pelo legislador, com abertura discricionária ao 

aplicador do direito para o reconhecimento de fatores que indiquem a 

desnecessidade de maior punição. 

 No campo da atenuação da reprimenda penal, a política criminal 

possibilita que outros fatores ganhem espaço e importância na 

determinação da pena.  

 Reforça GALVÃO (2019): 

 

Argumentos de política criminal determinam que o juízo de 

censura da culpabilidade estabeleça o limite máximo para as 

variações da apenação, e, em regra, os critérios definidores da 

medida da pena deverão estar vinculados a ele. Nesse norte, 

importa perceber que a exigibilidade de conduta conforme o 

Direito é um pensamento que, de maneira mais ou menos 

consciente, determinou a regulação jurídica dos valores 

limites da responsabilidade penal e, por isso, traduz a ideia 

que deve iluminar e orientar a interpretação das disposições 

penais, sendo princípio apto a determinar a graduação do 

juízo de culpabilidade do acusado (GALVÃO, 2019, p. 884). 

 

 Assim, a atenuante inominada contida do dispositivo legal constitui 

valioso instrumento eficaz para a implantação de futuros posicionamentos 

de política criminal. 

 Ou seja, é justamente nesta abertura legislativa, lastreada em novos 

fatores ou circunstâncias que a evolução do processo atrai, especialmente 

na ora atacada demora injustificada do pronunciamento jurisdicional, que o 

direito penal permite que a pretensão punitiva do Estado seja amenizada 

quando da sua ineficácia temporal. 

 A possibilidade ora aventada reduz, ainda que minimamente, todas 

as ofensas e prejuízos causados pela morosidade estatal injustificada, 
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especialmente diante da acentuada fragilização ou extirpação das garantias 

constitucionais do réu levantadas nos capítulos anteriores. 

 Com isso, verificando que a demora judicial assume um caráter 

ainda mais punitivo pelo tempo injustificado, pode o juiz reduzir a pena 

diante do caso concreto aplicando a atenuante inominada prevista em lei. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Esse conjunto de ideias apresentadas demonstrou a preocupação 

com a duração razoável do processo penal é importante para que se garanta 

uma justiça adequada e tempestiva ao réu, perseguido às vezes 

arbitrariamente pelo Estado, garantindo a efetividade de outras garantias 

constitucionais que lhes pertencem. 

 O que se verifica, na realidade, é a dificuldade de se consagrar este 

direito fundamental, acarretando assim, na incapacidade estatal de cumprir 

suas próprias normas, culminando numa perseguição longa e 

estigmatizante do réu. 

 Uma reposta estatal rápida, desde que garanta que os demais 

direitos fundamentais do réu sejam exercidos, promoveria uma reafirmação 

do direito penal quanto à legitimidade da  sanção para a sociedade, vítima e 

especialmente para o réu. 

 Por todos os aspectos abordados, o tempo injustificado demonstra a 

incapacidade do Estado de organizar seu aparato estatal para perseguição e 

punição do réu, o que, indiretamente, afetaria garantias constitucionais 

daquele, além de submetê-lo à morosidade cruel e angustiante que é a 

perseguição estatal. 

 O que se vê, portanto, é um desinteresse no cumprimento do 

mandamento constitucional, consubstanciado pela ausência de políticas 

públicas para melhor estruturação da máquina estatal, acentuado pela 

distribuição ineficaz dos recursos materiais e dos recursos humanos, 

evidenciando a falha na tutela judicial justa e célere. 
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 Em vista dos argumentos apresentados, a possibilidade de aplicação 

de soluções compensatórias diante da ineficácia temporal do Estado surge 

para amenizar os danos que a demora judicial proporciona. Por isso, o 

reconhecimento e aplicação da atenuante inominada para a redução da pena 

aplicada diante do apossamento ilegal do tempo do réu de forma tão 

dolorosa, estigmatizante e irreversível passa a ser uma amena compensação 

para a ofensa constitucional. 
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CAPÍTULO VI 

________________________________________________________________________ 

A ÉTICA AMBIENTAL E SUA 
INTERAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 
 

 

Priscilla Ingrid Machado de Macêdo 28 

 

 

 

Um fato qualquer – social, econômico, comportamental ou de 

outra natureza – pode ser o objeto comum do Direito e da 

Moral. Embora estas ciências sejam afins, seus métodos se 

diferenciam, assim como difere a luz que cada uma projeta 

sobre o fato analisado. A vida já nos tem ensinado: nem 

sempre o que é legal é moral e eticamente aceitável. Em se 

tratando do meio ambiente e seu gerenciamento, os paradoxos 

e conflitos também ocorrem, envolvendo não apenas Direito e 

Moral como ainda, Política e Administração. (MILARÉ, Édis, 

pag 119, ano 2016). 

 

Com a evolução da coletividade, houve a colocação do pensamento 

da razão humana como centro para a formação do entendimento do homem 

e de sua forma de expressão social, uma presença significativa deste 

período foi Immanuel Kant (1724-1804), com sua sustentação sobre a ética da 

subjetividade, que influenciou o século XIX. 

A influência da ética é diretamente ligada à estrutura e formação de 

um estado democrático de direito, logo existe uma correlação entre o 

direito, a moral e a ética. 

 
28 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Especialista em direito Ambiental Minerário – PUC-Minas. 
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A evolução dos direitos fundamentais acompanha um 

processo histórico de lutas sociais, de controles políticos, bem 

como um progresso técnico-científico, e são designados pela 

doutrina e pelos textos constitucionais como a expressão 

adequada para nomear os direitos das pessoas frente ao 

Estado. Segundo Alexy, destaque que também atribuímos a 

importância das normas jusfundamentais para o sistema 

jurídico resulta de duas coisas: de sua fundamentalidade 

formal e de sua fundamentalidade material. (MEDEIROS, 

Fernanda, 2010, pag. 76).  

O direito desempenha o papel social de preservar a ordem e gerar 

uma sociedade mais harmônica. 

A proteção ao meio ambiente constante na constituição de 1988 

demonstra a evolução do direito e a busca para o desenvolvimento 

sustentável almejado não só pelo Brasil como também pela comunidade 

internacional. 

Hoje o debate ambiental é constante em todo o mundo, observando-

se que já foi comprovado que estamos destruindo o planeta de tal forma 

que em poucas décadas não teremos mais dignidade de vida.  

 Os princípios de direito ambiental que estão elencados adiante no 

presente artigo, são as principais fontes éticas que norteiam a criação das 

normas constitucionais.  

Logo vê-se o comportamento ético da norma, ao dificultar a exploração 

ambiental, com intenção de minimizar a ação do homem junto ao meio 

ambiente in natura. As políticas de conscientização popular também são uma 

forma encontrada pelo estado para buscar o equilíbrio entre a economia e o 

desenvolvimento urbano.  

1- A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E O INÍCIO DE SUA 

ABORDAGEM AMBIENTAL 
 

A riqueza de “terra e arvoredos”, que surpreendeu e, 

possivelmente, encantou Pero Vaz de Caminha em 

1500, finalmente foi reconhecida pela Constituição 

brasileira de 1988, passados 488 anos da chegada dos 
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portugueses ao Brasil. (CANOTILHO, José, pag. 83. 

edição 5º). 

 

 A ecologização da Constituição Brasileira veio com o reflexo dos 

ideais ambientais, que começaram a crescer em todas as constituições a 

nível mundial, tal crescimento se deu com o início da globalização, o que 

levou as potências a refletir e analisar o crescimento industrial, consumista 

e suas consequências negativas.  

 Com o advento da crise urbanística e econômica no pós - segunda 

guerra, e a busca por desenvolvimento industrial, científico e bélico os 

continentes se posicionaram de forma classista. Os vitoriosos se 

empoderarão, e as divisões globais com relação à estrutura e evolução dos 

países se condicionaram entre primeiro, segundo e terceiro mundo.  

 Os resultados relacionados á estrutura industrial, bem como a 

observação dos pontos positivos e negativos do fenômeno da globalização, 

fulminou com as discursões ambientais em busca de proteção das reservas 

naturais, o que despertou o interesse das potências de primeiro mundo 

quanto à necessidade de regulamentação eficaz a preservação do meio 

ambiente. Quando as análises mostraram as gravíssimas consequências 

geradas pelos excessos globais em busca de crescimento urbanístico, foi 

preciso condicionar os grandes industriários a seguir normas limitadoras e 

incorporadoras de proteção ao meio ambiente.  

  Assim cabe asseverar, que a princípio dos anos 70 a 90 a 

constitucionalização do direito ambiental foi uma grande tendência 

internacional que a constituição brasileira aderiu. Porém, houve outras 

determinantes, que de forma efetiva gerou necessário desenvolvimento da 

legislação ambiental, qual seja, a grande diversidade ecológica, e mineral 

do país. É sabido que tais recursos ambientais sempre despertaram o 

interesse econômico dos grandes empresários e investidores estrangeiros, 

que além de buscar lucro exacerbado estimula de forma descomunal o 
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exagero consumerista, gerando necessária intervenção estatal com relação 

ao controle da exploração em território nacional. 

Este é o palco em que se desenrola o drama da vida sobre o 

planeta. A questão Ambiental está desenhada indelevelmente 

nos cenários da humanidade e manifesta-se através das ações 

e dos seus efeitos visíveis, que podem facilmente ser 

constatados; porém, se pretendemos acudir a Terra, não nos é 

possível ignorar o que se passa nos bastidores, nas ações 

ocultas e no jogo de interesses camuflados que não vêm à 

cena. A vigilância ambiental, inclusive a consciência jurídico 

– ecológica, deve estar atenta ao que é patente e ao que está 

latente, tanto aos riscos e delitos existentes e reais como 

àqueles potenciais e futuros. (MILARÉ, Èdis, pág. 55, 2016)  

 

 Logo como se observa em todo o ordenamento jurídico foi 

necessário que a legislação ambiental viesse de forma sistêmica a 

comungar com os avanços sociais, a constituição de 1988 em seu art.225, 

buscou interagir de forma programática com os questionamentos gerados 

quanto à evolução da proteção ambiental. Fica transparente no caput do 

artigo que o meio ambiente é direito de todos em seu gozo e dever de todos 

em sua proteção, e nos incisos que seguem se especifica a orientação 

constitucional para norma infra. 

Percebesse assim um compromisso ético Constitucional de não 

empobrecer a Terra e sua biodiversidade, demostrando que não é 

obrigatoriedade apenas do estado à garantia do caráter ético com relação ao 

zelo face às questões ambientais, isso é objetivamente a transferência da 

responsabilidade estatal para a sociedade como um todo, o que define as 

diretrizes coletivas ladeadas ao desenvolvimento jurídico estatal, não só 

através das atribuições do Ministério Público, das entidades legítimas para 

defesa de direitos difusos, como também através de plebiscitos no âmbito 

coletivo. 

O direito de propriedade fica dirimido de forma sustentável, os 

“donos da terra” não são mais algozes que tudo podem determinar e fazer 

com relação ao desenvolvimento e exploração torna-se exigível a 
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observância da legislação para o seu pleno usufruto, assim define-se que 

existe o direito de propriedade, porém limitado, os recursos minerais, por 

exemplo, não poderão ser explorados sem antes verificar-se o cumprimento 

das exigências estatais, e o descumprimento é passível de sanção.  

 

Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA LOTEAMENTO 

IRREGULAR. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS 

DO EMPREENDIMENTO. TRÂMITES EM ÓRGÃOS DO 

GOVERNO. MULTA RECISÓRIA. 

Insurgência contra decisão que aplicou multa à agravante de 

R$2.000,00 (dois mil reais) ao dia de descumprimento de 

obrigação, com limite de R$ 100.000,00. Termo de 

ajustamento de conduta. Determinação da Municipalidade de 

recuperação ambiental para efetivo cumprimento do Termo. 

Não obstante trate de loteamento, a matéria tratada neste 

processo é eminentemente ambiental, envolvendo exigências 

da Secretaria do Meio Ambiente para a 

regularização ambiental da área. Imbróglio relacionado à 

lavratura do Termo de Compromisso de 

Recuperação Ambiental - TCRA. Competência de uma das 

Câmaras reservadas ao Meio Ambiente. Recurso não 

conhecido. Redistribua-se ao grupo de Câmaras Reservadas 

ao Meio Ambiente. Data de publicação: 22/05/2015 - Agravo 

de Instrumento AI 22155096520148260000 SP 2215509-

65.2014.8.26.0000 (TJ-SP).  

 

 Ao se falar da tutela constitucional do meio ambiente, percebe-se 

que tal avanço no texto legal traz a leveza de um grande reorganizar do 

tratamento entre o homem e a natureza. Em caráter substantivo, há de se 

falar em uma enorme desenvoltura quanto à postura da participação cidadã 

nas questões ambientais. É fato que hoje quando paramos para pensar em 

direito constitucional criamos dúvidas aparentes com relação a real 

necessidade da abordagem constitucional de certas diretrizes. 

De acordo com a vivência diária, é digno dizer que, quando falamos 

da constituição do Brasil de 1988 percebe-se que esta contém uma 

abordagem sistêmica e paradigmática do exercício de intervenção estatal, 

assim visualiza-se a norma maior se blindando de forma ampla e coesa 

para que todas as diretrizes fiquem nítidas ao conteúdo do programa a ser 

utilizado nas normas infraconstitucionais. 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/190656196/agravo-de-instrumento-ai-22155096520148260000-sp-2215509-6520148260000
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/190656196/agravo-de-instrumento-ai-22155096520148260000-sp-2215509-6520148260000
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/190656196/agravo-de-instrumento-ai-22155096520148260000-sp-2215509-6520148260000
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É perceptível em uma visão superficial do que busca a constituição 

de 1988, o caráter antitético de seu texto ao se tratar do direito a 

propriedade do art.5º, XXII e a obrigação de não degradar em artigos 

seguintes. Todas as Constituições que já foram vistas, em âmbito de 

estudos globais, defenderam o direito de propriedade privada, inclusive a 

brasileira. “ A grande diferença entre as Constituições mais antigas e as 

atuais é que nestas o direito de propriedade aparece ambientalmente 

qualificada”. (Direito constitucional ambiental brasileiro, CANOTILHO, 

José, pag 96)  

A legislação brasileira, sempre embasou o direito de propriedade 

aos quesitos de análise do cumprimento objetivo da função social desta, é 

sabido que as exigências da observação de tal função ultrapassam as 

diretrizes constitucionais para uma percepção analítica, da CR/88 ao 

Código Civil como também em parâmetros tributários. É fato que quando 

se compara o direito a propriedade e o gozo pleno deste direito, nos 

deparamos com uma postura de embate na consideração ao direito do meio 

ambiente e sua preservação, percebe-se na estrutura normativa atual, a 

diferenciação plena entre direito de propriedade e usufruto de algumas que 

são tuteladas pelas regras ambientalistas.  

Assim desde a década de 70 foi observada a ecologização dos 

conceitos correlatos á função social da propriedade, uma vez que, mesmo o 

fato do meio ambiente não estar neste momento histórico observado no 

conteúdo programático da Constituição a obrigatoriedade de resguardo 

quando ao uso e abuso da propriedade já era observado pelos olhares legais 

e ambientais.  

Um fato incontestável que se observa, é que o crescimento urbano 

no Brasil tem atingido proporções enormes de aproximadamente 80% da 

população total do país. Logo, a ocupação das áreas urbanas acontece à 

revelia, pode-se dizer que ocorre de forma ilegítima aos olhares estatais, 

sem qualquer plano de desenvolvimento. Poucos os municípios tem seu 

plano diretor atualizados, e raramente veem-se os grandes empresários 
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agirem de forma ética, bem como as exigências municipais e estatais 

estipularem que o plano diretor seja seguido a risca, desestimulando o 

controle e proteção ambiental. 

Em uma ótica otimista dos paradigmas constitucionais da CR/88, 

torna evidente que toda mudança exige esforços da sociedade e que mesmo 

diante do crescimento populacional desenfreado que nos deparamos não só 

no Brasil como também no mundo, e na observância de necessária e 

avançada urbanização, percebe-se a participação popular, que vem pra 

questionar se existe a possibilidade do desenvolvimento ocorrer de forma 

sustentável, conforme os paradigmas defendidos na norma, porém, nem 

sempre exigidos em âmbito jurisdicional.    

2 UMA VISÃO AMBIENTAL NOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 

 

Além da instituição desse inovador “dever de não degradar” e 

da ecologização do direito de propriedade, os mais recentes 

modelos constitucionais elevam a tutela ambiental ao nível 

não de um direito qualquer, mas de um direito fundamental, 

em pé de igualdade (ou mesmo, para alguns doutrinadores, 

em patamar superior) com outros também previstos no quadro 

da Constituição, entre os quais se destaca, por razão óbvias, o 

direito de propriedade. (CANOTILHO, José, 2014, pag.96). 

 

 Ver o direito à propriedade ser limitado aos rigores ambientais pela 

Constituição de 1988, é um grande avanço, uma vez que desta maneira 

percebe-se o meio ambiente deixando de ser um interesse menor ou 

acidental e se tornar tutelado de forma fundamental, assim o legislador 

procurou nesta seara modificar os padrões excessivos e inconsequentes da 

degradação no Brasil.  

 Durante a observação dos avanços constitucionais desde a 

constituição de 1891 até as alterações determinantes desenvolvidas em 

1988, as quais vigoram até a presente data, percebe-se que com a 

necessidade aparente do crescimento social, houve uma adaptação da 

norma para se adequar de forma programática e também em partes 
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criteriosas na busca de dirimir as mazelas crescentes no Brasil, uma vez 

que o crescimento e expansão industrial do país ocorreram 

destrutivamente. Como já descrito no subtítulo anterior, é sabido através da 

análise acadêmica que a estrutura de exploração dos recursos naturais do 

Brasil ocorre de forma desenfreada desde a sua descoberta até os tempos 

atuais. 

 Os recursos naturais e minerais são as principais riquezas 

brasileiras, e estas por muito tempo não foram consideradas como tal pela 

norma cogente, importante se faz ressaltar que mesmo com os rigores 

administrativos requeridos hoje em dia, a fiscalização relacionada às 

grandes empresas não é eficaz, assim, os recursos mais rentáveis nacionais 

ficam a mercê do sistema capital. Percebe-se que mesmo que o meio 

ambiente seja prestigiado como direito fundamental na norma maior, este 

não é priorizado como devia pela administração pública, assim como 

ocorre quando falamos de direitos básicos, por exemplo, educação e saúde.  

 Aparentemente parece valorização excessiva comparar o direito a 

um meio ambiente ecologicamente saudável com questões tão enfatizadas 

no país como educação e saúde, que também não conquistaram o benefício 

de satisfazer a intenção do legislador ao defini-los como fundamentais, já 

que estamos distantes de um padrão de assistência básica que supra as 

necessidades sociais. Porém se a apreciação estatal com relação ao direito 

ambiental não se tornar mais rigorosa e coercitiva, logo estaremos nos 

deparando com questões sérias para a vivência e urbanização.  

 O cenário em que se encontra o estudo da ética ambiental é de 

grande diversidade e importância para o desenvolvimento do país, sabe-se 

que a extração de recursos ambientais e minerais, fomenta o crescimento e 

a riqueza nacional, bem como a criação de empregos e olhares dos 

investidores internacionais, e é nesse paradigma que a ética ambiental deve 

ser inserida, é evidente que a própria sociedade dentro de seus estigmas 

morais escolhi seu “modus vivendi”, outrossim, assistimos uma população 
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mais informada exigindo sua participação nos paradigmas estatais, da 

forma como precede a norma maior.  

 Hoje o economicocentrismo, tem diminuído o interesse de 

resguardar e fiscalizar a conservação das exigências ambientais, colocando 

a norma constitucional como mera fonte exemplificativa para parâmetros 

mínimos de observação, assim percebe-se que as considerações ambientais 

tenham como principal foco o proveito econômico pelo ser humano. 

 Os direitos fundamentais são diretamente vinculantes para o 

exercício legislativo de todos os três poderes do presidencialismo 

brasileiro, sendo estes, o poder executivo, legislativo e judiciário, restando 

claro, que tais direitos devem basilar de forma ampla o entendimento que 

determina as questões estatais, o que mesmo que parecendo utópico seria 

essencial para a construção de um estado ético e fortalecido contra a tão 

observada corrupção humana. 

 O paradigma supramencionado vem demonstrar como seria a 

estrutura brasileira caso os representantes dos três poderes federativos se 

quedassem a observar a constituição antes de buscar atuar ou modificar os 

padrões que norteiam as determinantes de direito. Nos dias atuais mesmo 

com tanta informação disponível a sociedade o direito de agir popular é 

cerceado, pela postura imperialista que agem os representantes dos poderes 

estatais, é importante que exista sim, a flexibilização das normas infra para 

melhor atendimento evolutivo do estado, porém de forma alguma podemos 

diminuir o conteúdo constitucional pela desculpa consumista do 

economicocentrismo que rege a ordem mundial.  

 Quando a constituição instituiu os direitos fundamentais o 

legislador buscou que os princípios morais e éticos aderentes à 

humanização dos poderes fossem sólidos, o que deveria tornar a atuação do 

estado sempre litigante ao interesse de respeitar o indivíduo enquanto ser 

dotado de direitos e deveres assistidos por lei.  

 As considerações constitucionais relacionadas à um olhar maior ao 

meio ambiente, e a forma como ele será utilizado em um contexto 
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econômico não se encontra concentrado somente no artigo 225, que é o 

principal ponto de assistência ao meio ambiente na ambientalização 

constitucional, mas também em outros enunciados constitucionais como os 

artigos 5º, XXII e XXIII, 20,II a VII, 21, XIX, 22, IV e VII, 24, VI a VIII, 

26, I, 170, VI, 184, § 2º, 186,II e  200, VII e VIII.  

 

Sem entrar no mérito das disputas doutrinárias acerca da 

existência ou não dessa disciplina jurídica, podemos, com 

base no ordenamento jurídico, ensaiar uma noção do que vem 

a ser o Diário do Ambiente, considerando-o como o complexo 

de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades 

humanas que direta ou indiretamente, possam afetar a 

sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 

sustentabilidade para os presentes e futuras gerações. 

(MILARÉ, Édis, 2016, pág. 759) 

 

3 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO AMBIENTAL 

 

O Direito, como ciência humana e social, pauta-se também 

pelos postulados da filosofia das ciências, entre os quais está a 

necessidade de princípios constitutivos para que a ciência 

possa ser considerada autônoma, ou seja, suficientemente 

desenvolvida e adulta para existir por si e situar-se num 

contexto científico dado. Foi por essas vias que, do tronco de 

velhas e tradicionais ciências, surgiram outras afins, com 

rebentos que enriquecem a família; tais como os filhos, 

crescem e adquirem autonomia sem, contudo, perder os 

vínculos com a ciência – mãe.  (ÉDIS, Milaré ,2016,pag, 

760.) 

 

 Ante a todo o disposto nos tópicos anteriores chegamos ao tópico 

de maior importância para sustentar os quesitos de ética ambiental, o tópico 

que versa sobre a principiologia do direito ambiental, que se norteiam 

segundo as vertentes constitucionais, morais, éticas e doutrinárias 

orientadoras das ciências jurídicas.  

Cabe neste momento dizer que os princípios são direcionadores 

normativos que dão orientação a norma cogente, e aplicada ao caso 

concreto. Os princípios são parâmetros filosóficos e doutrinários os quais 

não só se dirigem á formação da norma como também direcionam o 

entendimento do judiciário, uma vez que é sabido de muitas 
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jurisprudências norteadas pela base principiológica que ampara a 

compreensão normativa do fato. 

 Os princípios são uma expressão mais geral, uma vez que estes não 

se fecham a compreensão de apenas uma vertente do direito, mas podem 

também ser aplicados diretamente a diversos ramos da esfera jurídica sem 

comprometer a eficácia decisória ou de interpretação a aquele que utiliza 

de princípio de uma esfera jurídica em outra distinta. O que a doutrina 

chama de princípios normativos positivados. 

4. - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS EM ESPÉCIE 

4.1 – PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO  COMO DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA 

HUMANA. 

 

Deveras, “o caráter fundamental do direito à vida torna 

inadequados enfoques restritos do mesmo em nossos dias; sob 

o direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se, 

mantém a proteção contra qualquer privação arbitrária da 

vida, mas, além disso, encontram-se os Estados no dever de 

buscar diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios de 

sobrevivência a todos os indivíduos e todos os povos. Neste 

propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos 

ambientais sérios a vida. (MILARÈ, Édis, 2016, pag.762)  

 

O direito a um meio ambiente saudável, constante no art. 225 da 

CR/88, é caracterizado pela sua presença pétrea em seu texto. As cláusulas 

pétreas são dispositivos constitucionaisque não podem ser alterados nem 

mesmo por proposta de emenda à Constituição, o que deixa clara a 

importância da ecologização da norma maior brasileira. 

Face ao progressivo quadro de degradação ambiental recorrente no 

Brasil e no mundo, houve o despertar atroz da obrigação de zelar pelo bem 

de maior importância na ordem econômica, até mesmo para fazer valer o 

princípio da dignidade humana, uma vez que sem a proteção ambiental e o 

estabelecimento de meios para coibir a degradação não há de se falar em 

vida harmônica, tão pouco em qualidade de vida.  

É fato que um princípio que preza pela proteção ambiental 

determinando ao entendimento normativo a importância da busca pelo bem 
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viver social, na esfera de preservação ambiental in natura, parece antitético 

ao momento em que vivemos no mundo, haja vista a grande necessidade de 

urbanização para o crescente índice populacional, lembrando ainda do 

consumismo exacerbado bem como busca incessante das nações em atingir 

um patamar de maior observação e poderio nos olhares internacionais. 

 

4.2 - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL 

 

“Em círculos ambientalistas e universitários, fala-se muito em 

dois tipos de solidariedade: a sincrônica e a diacrônica. A 

primeira, sincrônica (“ao mesmo tempo”), fomenta as 

relações de cooperação com gerações presentes, nossas 

contemporâneas. A segunda, a diacrônica (“através do 

tempo”), é aquela que se refere às gerações do após, ou seja, 

as que virão depois de nós, na sucessão do tempo. Preferimos 

falar de solidariedade intergeracional, porque traduz os 

vínculos solidários entre as gerações presentes e com as 

futuras”. (ÈDIS, Milaré, 2016, pag 762)  

 

 Este princípio busca assegurar a interação entre a sociedade hoje 

com o futuro, bem como orientar de forma humanitária a importância da 

solidarização entre pessoas, como seres humanos que gozam do direito de 

reivindicar e do dever de agir.  

Quando o art.225 da CR/88 versa sobre o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado não só para a presente geração, mas 

também pelo reflexo que o comportamento de hoje pode gerar nas gerações 

futuras, fica evidenciada o que chamamos de solidariedade diacrônica, 

definindo assim de forma coesa que o meio ambiente deverá ter assistência 

hoje, visando que os impactos que já sofremos pela falta de 

regulamentação anterior, não continuem ocorrendo pelo tempo, já que é 

sabido que o ambiente natural e um bem finito, e pode ser dizimado caso o 

olhar mundial não haja com ética desde já, “(...) neste sentido, a recente 

versão do Relatório Planeta Vivo 2006, da Rede WWF, mostra que 

estamos vivendo além de nossas possibilidades, alimentando-nos de 

porções que pertence ás gerações ainda não nascidas”. (Direito do 

ambiente ÈDIS, Milaré, pag 763).  
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4.3 - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO 

 

 Sabe-se que alguns doutrinadores unem os presentes princípios 

determinando que os mesmos tenham o mesmo significado, bem como as 

mesmas bases éticas. Ocorre que, pode-se dizer que em análise etimológica 

das palavras os dois princípios mesmo que semelhantes se diferem em 

peculiaridades, de um lado o princípio da prevenção que é substantivo do 

verbo prevenir, que significa dispor com antecipação de modo que se evite 

mal ou dano maior. Já precaução é substantivo do verbo precaver-se que 

significa ter cautela com algo, sugere cuidados antecipados, visando que 

determinada ação não gere efeitos indesejados.  

 Assim mesmo com pequenas diferenças peculiares, o presente 

artigo irá utilizar o princípio da prevenção englobando também o princípio 

da precaução. Uma vez que a interpretação utilizada no presente artigo 

entende que precaução se destina a reger riscos ou impactos 

desconhecidos, e a prevenção se dispõe com relação à gerência de riscos ou 

impactos conhecidos. 

“Que precaução e prevenção se achem intimamente 

relacionadas não resta dúvida. Milaré engloba o primeiro no 

segundo: a prevenção, pelo seu caráter genérico, engloba a 

precaução “pelo seu caráter possivelmente específico”. Para 

autores como Antunes, há diferenças significativas entre 

ambas, no entanto. A prevenção se aplica a impacto e o 

licenciamento ambientais; enquanto a precaução diz respeito a 

reflexos ao ambiente ainda não conhecidos cientificamente. 

Para Rodrigues, a precaução antecede a prevenção, pois a sua 

preocupação não é apenas evitar o dano ambiental, mas evitar 

os riscos ambientais. Riscos que sequer são conhecidos pois 

se o forem cabe preveni-los.” (SAMPAIO, José, 2012, pág. 

71) 

 

 Logo ambos os princípios se diligenciam no que concerne o 

cuidado e zelo para que algo indesejado não venha acontecer, entende-se 

então a prevenção e a precaução como princípios que buscam evitar 

quando conhecida ou desconhecida à potencialidade do possível dano seja 

ele pequeno ou grande.  
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 Vemos muito evidenciado tais princípios quando de fato, os órgãos 

de fiscalização da administração pública negam um alvará de pesquisa ou 

uma licença ambiental pautados no risco iminente ou futuro que atividade 

pode ou vai criar se autorizada. Assim através de medidas acautelatórias e 

normas preventivas, tais princípios buscam agir conforme o legislado em 

norma constitucional para que a ocorrência de um dano irreversível possa 

acontecer no meio ambiente.  

 

“Anote-se, por fim, que a omissão na adoção de medidas de 

precaução, em caso de risco de dano ambiental grave ou 

irreversível, foi considerada pela Lei 9.605/1998 (Lei dos 

Crimes Ambientais) como circunstância capaz de sujeitar o 

infrator a reprimenda mais severa, idêntica à do crime de 

poluição qualificado pelo resultado (art.54, §3º). Por igual a 

Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) também fez menção 

expressa ao princípio em suas exposições preliminares e 

gerais, ao mencionar com diretrizes “o estimulo ao avanço 

científico na área de biossegurança e biotecnologia, a 

proteção à vida e á saúde humana, animal e vegetal, e a 

observância do princípio da precaução para a proteção do 

meio ambiente.” (ÉDIS, Milaré, 2016, pag. 769). 

 

4.4 – PRINCÍPIO DA CONSIDERAÇÃO DA VARIÁVEL 

AMBIENTAL NO PROCESSO DECISÓRIO DE POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO. 

“A consagração deste princípio se deu com o surgimento, no 

final dos anos 60, nos Estados Unidos, do Estudo de Impacto 

Ambiental, mecanismo através do qual se procura prevenir ou 

mitigar a poluição e outras agressões à natureza, avaliando-se, 

antecipadamente, os efeitos da ação do homem sobre o meio.” 

(MILARÉ, Èdis, 2016, pag 769) 

 

 O princípio em tela age de forma a levar em conta qualquer 

possibilidade de grave dano ambiental no exercício de alguma atividade de 

impacto.  

O que leva a norma infra, agir de maneira minuciosa na seara 

preventiva, assim como no princípio da prevenção a consideração da 

variável ambiental, faz com que as agências fiscalizadoras e as exigências 

de direito sejam diretamente ligadas à antecipação do dano ambiental e a 

busca de evitar que o “pior aconteça”, aja vista que a maioria dos 

empreendimentos que envolvem exploração ambiental irão gerar pequenos 
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e médios danos que devem ser amenizados no decurso da atividade, para 

isso a fiscalização exige antes mesmo de autorizar as atividades à 

apresentação do EIA (Estudo de Impactos Ambientais) e RIMA (Relatório 

de Impactos Ambientais), bem com um programa de recuperação 

ambiental para área de impacto.  

4.5 – PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR 

“Da mesma maneira, deve-se observar que, 

independentemente de sua natureza, as regras de 

responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais não 

são hábeis a promover uma completa internalização dos 

custos de reparação do meio ambiente degradado. De fato, 

aplicação dessas regras em diversos casos concretos sugere 

que o poluidor se torna responsável por arcar tão-somente 

com uma parcela dos custos associados à reparação do dano 

ambiental. Os exemplos mais significativos são fornecidos 

pelos casos que envolvem a reparação do dano ambiental 

decorrente de derramamentos de petróleo.” (Sampaio, José, 

2012, pag. 23) 

 

Quando se fala do poluidor – pagador nos deparamos diretamente 

com a sanção administrativa que é gerada à empresa que na extração gera 

danos ao meio ambiente de forma gravosa, ou até mesmo irreversível, 

sendo aplicada a multa com base no gravame do dano ocorrente.  

O pagamento pecuniário determinante por este princípio de maneira 

alguma traduz a conversão de um dano ambiental em valores financeiros, 

apesar de que qualquer dano ambiental gera graves lesões não só ao 

patrimônio ambiental, mas também, ao patrimônio econômico, uma vez 

que a reversão de tais danos deve existir de forma imperiosa e fica 

incumbido ao poder estatal exigir tal reparação aos agressores.  

Porém como dito, tal princípio não visa apenas sancionar ou 

converter o dano em pecúnia, mas sim trazer ao empresário o caráter 

educacional da multa, para que o ato não se repita e para que aja repúdio de 

tal gravame por outros, assim com toda norma de penalização ficará 

registrado no contexto social o que será determinado a partir do exemplo 

de outro que culminou no erro a caracterização da pena que será cobrada 
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aos demais casos aja a mesma inobservância da técnica ou das normas 

exigidas.  

Assim de forma alguma há de se falar que o princípio gera 

tolerância a poluição com base em um preço a se pagar nem tão pouco 

gerar compensação de danos mediante pagamento, mas sim evitar que o 

dano ocorra ou se repita.  

A Declaração do Rio, de 1992, em seu Princípio 16 versa da 

seguinte forma, “as autoridades nacionais devem procurar promover a 

internacionalização dos custos ambientes e o uso de instrumentos 

econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, 

em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao 

interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais.” 

4.6 – PRINCÍPIO DO USUÁRIO PAGADOR 

Desde então esse princípio tem despertado atenção de 

ambientalistas, filósofos, juristas e de autoridade estatais. E, 

por certo, tem divido opiniões. Seu caráter semanticamente 

aberto tem possibilitado diversas interpretações que, grosso 

modo, podem ser resumidas em duas grandes concepções: 

uma forte, outra fraca. (Sampaio, José, 2012, pag. 58). 

 

O princípio do usuário pagador é tratado por muitos doutrinadores 

como um princípio complementar ao do poluidor pagador, alguns dizem 

que é uma repetição do mesmo, porém no presente artigo entendemos 

como complementar.  

Ocorre que tal princípio ajuda na determinante de que o bem 

ambiental não se esvaia de forma exacerbada, já que caso a exploração de 

atividades que geram danos ao meio ambiente não tenham custo algum ao 

empresário, não haverá uma forma de minimizar a  hiperexploração do 

meio ambiente, uma vez incontroverso que quando menos custoso ao 

capital capitalizar, maior a procura desta forma menos custosa.  

Assim o princípio em tela ameniza diretamente a grande procura 

por atividades extrativistas, e também alimenta a administração pública de 
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forma econômica pela permissão de degradar bem de uso comum, onde os 

valores que são resgatados se revertem para a população, em investimentos 

compensatórios.  

Assim versa Édis Milaré em sua obra, Direito do Ambiente: 

“Parece-nos oportuno recordar que muitos bens e serviços são, por lei, 

onerados financeiramente pelo Poder Público, de forma que tal prática 

tem grande analogia com  o princípio do usuário – pagador”. 

Temos como exemplo concreto, o Imposto Territorial, quer urbano 

(IPTU) quer rural (ITR), que incidem sobre propriedades, isso se trata do 

solo sendo tributado pelo fato de ser urbanização.  

Assim, com ou sem taxas para extração de recursos, os usuários em 

todos os âmbitos arcam com valores que visam a garantia da proteção 

ambiental.  

4.7 – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL AMBIENTAL DA 

PROPRIEDADE 

 A legislação brasileira exige que a função social da propriedade seja 

cumprida, porém o ponto interessante quando se aborda a questão da 

função social a qual se direciona a propriedade, é que esta deve ter o 

objetivo do equilíbrio do bem estar social, o que traduz de forma ímpar o 

desejo estatal de condicionar também de forma objetiva que a preservação 

ambiental seja estimulada, uma vez que, o código civil, dispõe que assim 

como a função social da propriedade deve ser exercido, o proprietário do 

imóvel tem o dever de manter e condicionar a flora e a fauna encontradas 

na propriedade seja uma simples árvore quando se trata da propriedade 

urbana como também uma área de proteção ambiental ao se falar de 

propriedade em zona rural.  

 

(...) Aliás, a Lei 4.504/1964, que dispõe sobre o Estatuto da 

Terra, já estabelecia, no art. 2º, §1º, que a propriedade da terra 

desempenha integralmente sua função social quando, dentre 

outros requisitos, “assegura a conservação dos recursos 

naturais” (alínea c). 
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 É com base neste princípio que hoje, na égide da constituição de 

1988, vemos o proprietário rural ser incumbido da restauração ambiental 

da propriedade, o que foge completamente os ditames da constituição de 

1916, que não limitava o poder do proprietário deixando assim um aspecto 

imperialista do proprietário sobre a propriedade.  

4.8 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS 

 A cooperação entre os povos é tipificada como princípio chave nas 

relações internacionais da República Federativa do Brasil. A “cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade”,  

 Os olhos das organizações internacionais que dialogam entre os 

povos, estão atentos à necessidade do desenvolvimento sustentável bem 

como visando encontrar meios para criar um ambiente mais saudável.  

 Assim o que é determinado em caráter internacional, torna-se 

defendido de forma incisiva nos países participantes dos grupos 

formadores de opinião, ou seja, aqueles que se comunicam de forma 

harmônica entre as nações, como por exemplo, as normas criadas no ECO 

92, Agenda 21, Convenção sobre a biodiversidade biológica, Convenção – 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.  

 Importante se faz perceber que o princípio da cooperação entre os 

povos, não implica de forma alguma na renúncia da soberania estatal, mas 

sim demonstra o exercício harmônico da comunidade internacional em 

solucionar um problema que atinge a todos e que é dever, ser corrigido por 

todos, a degradação ambiental, devendo – se haver uma busca incessante 

para garantir a sobrevivência humana em um planeta que esta sendo 

destruído aos poucos.  

5 - CONCLUSÃO 

 Com análise do presente artigo é possível observar a importância da 

ecologização da Constituição de 1988, que vem imbuída com um 

maravilhoso texto baseado no estudo da Ética Ambiental, onde a 
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contemporaneidade traz um impasse que fez com que o direito e o meio 

ambiente batessem de frente, o que abriu portas para uma nova ceara legal, 

o jovem direito ambiental. 

 A ética esta permeando aos procedimentos administrativos para as 

concessões de exploração dos bens in natura, e moldando a legislação para 

o novo parêntese da proteção do meio ambiente, o que demonstra a 

tamanha evolução que vivemos no cenário ambiental do Brasil.  

 Além de vivenciarmos a todo tempo a degradação ambiental que 

ocorre em função do crescimento econômico, presenciamos a busca do 

homem pela vida digna para a humanidade, o que implica diretamente o 

bem estar ambiental, uma vez que o meio ambiente define a manutenção da 

vida. 

 Hoje nos deparamos com várias decisões judiciais, pautadas na 

ética constante nos princípios ambientais, não há como separar o uso da 

moral do efetivo exercício do direito, uma vez que, a norma é embasada e 

complementada justamente pelos princípios éticos apresentados durante a 

evolução da razão social.  

 Assim os contornos jurídicos e morais, determinam o que se deve 

aplicar de forma enfática na sociedade, sendo que a correlação dos 

mesmos, torna impossível definir a diferenciação meritória entre o que é o 

jurídico e o que é fruto da moral, pois ao se tratar da ciência do direito, os 

dois se unem. O que determina aplicável a tentativa de corresponder o 

desejo do legislador, e suprir mesmo que em partes a necessidade social de 

justiça.   

 Evoluindo a consciência social também evolui o direito, e assim 

gera-se o acompanhamento da norma, o que é diretamente movido pela 

transformação da moral no tempo. A postura comportamental, determinada 

ao padrão social de entendimento legal, a postura do homem médio, o que 

possibilita entendermos à distinção entre o que é ético e normativo na 

esfera de vivência cotidiana, já que nos deparamos com os nãos diários 

provenientes não só da lei, mas também da moral.  
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 Porém deve-se entender que nem tudo que é moral é legal e nem 

tudo que é legal é moral, mesmo que ambos se completem no que concerne 

às fontes do direito.  

 Quando se aborda o direito ambiental muitos doutrinadores se 

debatem com vários conceitos, moral, ideal, ético, dogmático, porém para 

Dworkin, o direito ambiental deve ser visto em apenas um conceito, uma 

ideia assimilada por diversas concepções.  

Assim a norma usando da ética, em uma base principiológia e 

necessidade coletiva, busca sanar as mazelas ambientais, e prevenir que a 

degradação continue ocorrendo de forma desenfreada. 

É visível hoje no Brasil como a intervenção política tem sido 

constante dentro do poder judiciário, infelizmente o país se encontra com 

um sistema fraudado pela ganância do homem, e diante de tal fator de 

influência o enfraquecimento da “voz popular” que tem sido silenciada. 

Logo concluísse que mesmo diante de toda a evolução da norma 

com relação à proteção ao meio ambiente, a ética ambiental vem sendo 

maculada, por alguns que ainda gozam do orgulho de se dizerem 

poderosos, mas a esperança de um momento melhor para o 

desenvolvimento humano ainda é crescente dentro dos debates 

internacionais e ambientalistas. 
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CAPÍTULO VII 

________________________________________________________________________ 

A EVOLUÇÃO E O CARÁTER 
PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO 

DAS FAMÍLIAS FRENTE AO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: a 
cultura do diálogo em razão da 

efetividade na resolução de 
conflitos na comarca de 

Contagem 
 

 

Gabriella Andréa Pereira29 

 

RESUMO Em meio a necessidade de mudanças, o Direito das Famílias é 

uma das áreas que mais se desenvolve na sociedade. Isso porque, as 

pessoas mudam e, consequentemente, o direito também carece de 

mudanças. Trazendo breve aspecto das evoluções ocorridas na família, o 

presente estudo busca entender como a resolução de conflitos por meio do 

diálogo, com uma fundamentação principiológica, fomentada pela edição e 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, de 2015, teve o condão de 

efetivar uma nova cultura na sociedade brasileira, qual seja uma cultura 

consensualista que busca a produção de uma solução justa e próxima às 

partes, ou seja, mais assertiva em seus resultados. Para isso, o estudo 

baseou-se em análise quantitativa de dados obtidos junto ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Contagem, a 
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fim de auferir a efetividade das audiências de conciliação, na área das 

Famílias. 

PALAVRAS-CHAVE: Afetividade. Direito das Famílias. Resolução de 

Conflitos. Princípios. Direito Processual Civil. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Em face das mudanças que ocorrem diariamente na sociedade, o 

direito deve ter, por objetivo entendê-las e, consequentemente, readequar-

se para que os indivíduos, na posição de sujeitos de direitos e deveres, não 

sejam deixados à margem do ordenamento. 

Nesse sentido, o direito civil, no que tange, especificamente, ao 

Direito das Famílias, merece detida atenção, tendo em vista que o art. 226, 

da Constituição da República de 1988, confere à família proteção especial 

do Estado. 

Tal proteção especial, apesar de carecer de precisa conceituação 

pela doutrina, não deve ser entendida como a possibilidade de 

interferências sem restrições por parte dos entes públicos ou privados, no 

seio familiar. Pelo contrário, deve ser analisada com base em todos os 

princípios elencados pela Constituição, enquanto cláusulas gerais30 

responsáveis pela orientação de todo o sistema jurídico. 

Essa leitura principiológica associa-se com a interface adotada pelo 

Direito Processual Civil, com a edição e entrada em vigor, no ano de 2015, 

do (novo) Código de Processo Civil que traz em seu bojo uma necessidade, 

à luz dos princípios regentes do ordenamento jurídico, de rever os 

 
30O Código Civil de 2002, bem como a Constituição da República de 1988, adota em seu 

texto uma série de cláusulas gerais, que tem por objetivo a integração das normas, ou seja, 

a correção de lacunas normativas, com o objetivo de atualização do sistema, sem a 

necessidade de alteração de seu texto. Assim, por meio dessas cláusulas gerais é facultado 

à doutrina e à jurisprudência a interpretação da legislação, ofertando-lhe novos contornos, 

conforme o tempo e o espaço de sua aplicação. O Poder Judiciário, em especial, os 

tribunais superiores, em alguma medida, já vêm se utilizando desse tipo de interpretação, 

quando da reconstrução do direito – ativismo judicial – pela releitura da lei sem que haja 

alteração de seu texto, o que se dá pela aplicação dos princípios constitucionais e, uma 

interpretação conforme à Constituição – ou formalmente, pela declaração de nulidade 

parcial sem redução de texto. 
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conceitos retrógrados que permeiam o direito, em seu todo, fomentando 

uma nova forma de gerir as relações, qual seja, através do diálogo. 

Esse diálogo, enquanto forma de resolução de conflitos, permite a 

materialização de dois institutos que se fazem predominantes na visão 

processualista atual, quais sejam, a conciliação e a mediação. A partir 

desses instrumentos processuais, guiados por uma espécie de agir 

comunicativo – teoria sustentada por Habermas – uma nova forma de 

obtenção da verdade, intraprocessual, é trazida para o Poder Judiciário, em 

que os integrantes da lide serão realmente protagonistas do processo e 

possibilitarão a formação de uma decisão justa e eficaz. 

Após debruçar sobre esses conceitos, o presente estudo buscou 

analisar, em princípio, quantitativamente, a efetividade das audiências de 

conciliação no âmbito das Varas de Família, na comarca de Contagem, 

realizadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, por meio de dados disponibilizados pela própria comarca, para se 

concluir, ao fim, sobre as mudanças proporcionadas pela cultura do diálogo 

dentro do sistema processual vigente. 

 

2. BREVE EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS FAMÍLIAS 

 

O conceito de família, sustentado pela Constituição de 1988, deve 

ser precedido pelo entendimento do conceito de pessoa, dentro do 

ordenamento jurídico pátrio. Isso porque, a proteção do Estado, no antigo 

regime constitucional, voltava-se à instituição do casamento, que era 

entendido como sinônimo de família31. Assim, quando a Constituição de 

1988 determina, em seu art. 226, que “a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado” (BRASIL, 1988), o foco dessa proteção 

deverá ser quanto à pessoa de cada um dos membros participantes do 

núcleo familiar e não da instituição em si.  

 
31Art. 167. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes 

Públicos (BRASIL, 1967). 
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Fazer essa distinção, inicialmente, é importante, porque a história 

da família deve ser analisada com base no percurso histórico de 

emancipação do indivíduo, enquanto sujeito de direitos dentro do 

ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, salienta Mariana Alves Lara, que a primeira tentativa 

de definição do conceito de pessoa, no Brasil, se deu na obra de Antônio 

Joaquim Ribas que “definiu o sujeito de direitos, ou ente capaz de adquirir 

e exercer direitos, como pessoa, a qual pode ser criada pela natureza, 

chamada pessoa natural, ou pela lei, a pessoa jurídica” (2019, p. 57).  

Entretanto, foi o jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas (1816-

1883), o responsável pela construção da teoria das capacidades adotada até 

hoje, pelo Código Civil de 2002, uma vez que em seu Esboço (1864), obra 

preparatória para o futuro código civil, o autor define que “todos os entes 

suscetíveis de aquisição de direito, são pessoas” (LARA, 2019, p. 61)32.  

Apesar dessa definição do conceito de pessoa, adotada até a 

presente data, a história do Direito das Famílias denota evidente 

objetificação da mulher, quando essa se sujeitava ao pátrio poder, assim 

como os filhos, sendo considerada, pelo Código Civil de 1916, como 

relativamente incapaz. Dessa forma,  

 

A representação legal da família pertencia ao homem, porque 

a mulher na constância do casamento era entendida como 

relativamente incapaz, conforme o artigo 6º do Código Civil 

de 1916. Significa dizer que essa não era vista como sujeito 

de direito dentro do casamento, que era uma instituição com 

vistas à procriação, como supracitado, e à preservação do 

patrimônio. Assim sendo, a mulher era responsável por 

preservar a honra do marido dando-lhe filhos e participando 

da vida social dentro dos limites conferidos pela lei e, 

obviamente, pelo esposo (PEREIRA, VALADARES, 2018, p. 

215-216). 

 

Observa-se que, somente a partir da entrada em vigor do Estatuto 

da Mulher Casada – Lei nº 4.121 de 1962, é que houve o primeiro passo de 

 
32Interessa notar que o Código Civil de 2002, quando traz a definição de pessoa, em seu 

art. 1º, estabelece que o será, todo aquele capaz de direitos e deveres, dentro da ordem 

civil.  
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emancipação feminina33, dentro da sociedade conjugal, uma vez que era 

devido à mulher, o exercício, em conjunto com o marido, da condução 

familiar, no desenvolvimento dos seus filhos e nos interesses do casal. 

Acrescia, ainda, o recém-alterado art. 380 que “durante o casamento 

compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a colaboração 

da mulher [...]” (BRASIL, 1962).  

Noutras palavras, a partir dos movimentos de libertação sexual e 

emancipação feminina, as alterações legislativas começaram a debruçar-se 

sobre o papel da mulher dentro – e fora – do núcleo familiar, permitindo-se 

uma maior atenção estatal à pessoa dos membros participantes da família, 

que até então tinham sua existência ignorada pelo direito34. 

 Assim, no seio de emergentes legislações infraconstitucionais, foi 

promulgada a Constituição da República de 1988, inaugurando o Estado 

Democrático de Direito, fundamentado, conforme art. 1º, III, dentre outros 

princípios, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que proporciona, 

ao sistema, uma releitura de todos os seus institutos. 

Nessa nova perspectiva, a Constituição traz em seu bojo o art. 226, 

caput, supracitado, que dispõe que à família será dispensada a proteção 

especial do Estado, pois ela é à base da sociedade. Complementa o 

parágrafo § 8º, dispondo que “o Estado assegurará a assistência à família 

na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 

a violência no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988).  

 
33Diz-se “primeiro passo” porque nem todas as mudanças foram obtidas apenas pela 

alteração legislativa da época. Ademais, o art. 240 do Código Civil de 1916, alterado pelo 

Estatuto da Mulher Casada possuía a seguinte redação: “Art. 242. A mulher não pode, sem 

autorização do marido (art. 251): I - praticar os atos que êste não poderia sem 

consentimento da mulher (art. 235); II - Alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de seu 

domínio particular, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 263, ns. II, III e VIII, 269, 

275 e 310); Ill - Alienar os seus direitos reais sôbre imóveis de outrem; IV - Contrair 

obrigações que possam importar em alheação de bens do casal” (BRASIL, 1962).  

34Ressalte-se, aqui, a importância de prévia construção do conceito de pessoa para o 

Direito das Famílias, pois a partir do entendimento do que se entende por pessoa, pelo 

ordenamento jurídico, é que se pode afirmar, com maior certeza, que havia tamanho 

preconceito no Código Civil de 1916 em relação a figura da mulher. 
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Significa dizer que, efetivamente, a Constituição abraça o conceito 

de pessoa construído ao longo do tempo, conferindo proteção a cada um 

dos membros do núcleo familiar, individualmente, pois esse é o novo locus 

de desenvolvimento de sua personalidade: a família. 

A família deve, portanto, ser entendida como o primeiro espaço de 

desenvolvimento da personalidade, a qual deve ser aperfeiçoada com base 

em três pontos: (i) em relação à autonomia do indivíduo, (ii) à sua 

capacidade de exercício da alteridade e, (iii) quanto à sua dignidade, que é 

fruto de sua autoconstrução e de sua realização, na sociedade 

(STANCIOLLI, 2010). 

 

3. DA NECESSIDADE DE (RE)INTERPRETAÇÃO DO 

DIREITO DAS FAMÍLIAS 

 

Com uma visão constitucionalizada do Direito Civil, em específico 

do Direito das Famílias, é necessário identificar que os aspectos sociais 

influem, diretamente, na modulação das organizações familiares 

(SANTIAGO, 2014, p. 136), proporcionando um crescente ativismo, a fim 

de que os conceitos anteriormente impostos possam estar integrados às 

novas interfaces surgidas pelo segmento familiar, fazendo com que, por 

exemplo, ao proferir uma decisão, o Poder Judiciário interprete as normas 

de maneira ampla, introduzindo no dispositivo sentencial um veredito, se 

assim pode-se dizer, que abarque também os princípios e valores 

construídos por aquela sociedade, a fim de que a decisão se faça efetiva na 

solução do conflito.  

Entretanto, ensina Carlos Nelson Konder (2016) que tal ativismo, 

seja ele judicial doutrinário ou legislativo, deve ser feito com certo critério, 

para que sob a falácia da liberdade não se incorra em uma tirania da livre 

interpretação. 

[...] difundiu-se no Brasil a metodologia da 

constitucionalização do direito civil, por vezes referida como 

“direito civil constitucional”. O método fundado no 

pensamento de Pietro Perlingieri teve aqui grande 

receptividade, por encontrar também um contexto 
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constitucional de redemocratização e civilistas ansiosos por 

transformar o arcaico direito civil clássico em um instrumento 

de emancipação das pessoas e de transformação social, rumo 

a uma comunidade mais justa e solidária. 

 

No entanto, a invocação descuidada desse método, sem a 

adequada indicação de suas premissas, vem causando receio e 

inquietude. Por vezes, doutrina e jurisprudência trilham 

caminhos alegadamente guiados pelo “direito civil 

constitucional”, mas fazem tudo menos aplicar efetivamente o 

método da constitucionalização do direito civil. Não são 

poucos os trabalhos que têm exposto, de forma clara, didática 

e sistemática, as premissas metodológicas que o caracterizam 

(KONDER, 2016, p. 25). 

 

Nesse sentido, Perlingieri apud Schreiber (2016) afirma que para 

utilização do sistema direito civil-constitucional, a interpretação deve ser 

realizada com base em três fundamentos, quais sejam, (i) a natureza 

normativa da constituição; (ii) a complexidade e a unidade do 

ordenamento, bem como o pluralismo de suas fontes e, por fim; (iii) o 

desenvolvimento de uma nova teoria de interpretação e aplicação.  

Significa dizer que a Constituição possui, além de centralidade e 

supremacia formal, ainda uma supremacia e eficácia materiais dentro do 

ordenamento jurídico, fazendo com que suas normas irradiem para todo o 

sistema, a fim de que esse seja entendido e interpretado pela mesma lógica, 

qualquer que seja o ramo estudado.  

Assim, no caso específico do Direito Civil, o mesmo perde a 

centralidade que possuía antes da Constituição de 1988 e, agora, cada um 

de seus institutos devem ser relidos pela nova hermenêutica constitucional, 

de forma que o seu intérprete, além de verificar a literalidade da lei, sempre 

estará umbilicalmente responsável por aplicar àquela matéria os valores 

constitucionalmente impostos. 

 

Com isso, o direito civil constitucional assegura que a 

interpretação jurídica será exercida com propósito unitário, 

vinculado aos valores fundantes de cada sociedade, e não aos 

interesses e opiniões de cada um. Garante, ademais, que o 

jurista não atuará de modo isolado, empregando técnicas 

formais para aplicar certo dispositivo legal a uma situação 

fática qualquer, indiferente ao que o ordenamento projeta para 

a sociedade como um todo. A interpretação jurídica não pode 
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ser tratada como procedimento lógico apartado da avaliação 

dos resultados da aplicação do direito, mas deve, ao contrário, 

perseguir sempre a concretização do plano constitucional, 

respeitando a “hierarquia das fontes e dos valores, em uma 

acepção necessariamente sistemática e axiológica” 

(SCHREIBER, 2016, p. 14). 

 

Essa lógica constitucional, que adota normas jurídicas em seu texto, 

quais sejam, regras e princípios, para balizar o ordenamento é uma 

construção social que perpassou todo o século XX, superando o liberalismo 

clássico e, por meio do movimento de constitucionalização do direito civil, 

acima citado, fez com que os princípios constitucionais passem a preservar 

a interpretação e a leitura, propriamente dita, dos institutos de direito 

privado, para que não haja a crônica dicotomia entre o público e o privado. 

(BARROSO, 2017). 

Anderson Schreiber ressalta, mais uma vez, que:  

 

Os princípios constitucionais são normas situadas no vértice 

do ordenamento jurídico e não podem, por isso mesmo, 

assumir papel subsidiário ou marginal, especialmente em um 

campo tão vasto e relevante como o direito civil. O 

reconhecimento de que os princípios constitucionais são 

normas aplicáveis (indireta ou diretamente) às relações 

privadas é indispensável para compreender que o direito civil 

não representa um mundo à parte, um campo jurídico guiado 

por valores próprios e autônomos, mas se insere no 

ordenamento jurídico, que é uno e gravita todo em torno do 

projeto constitucional (2016, p. 10). 

 

Nesse sentido, o Direito das Famílias, pela sua complexidade e 

mutabilidade, deve ser entendido com base nos princípios específicos da 

matéria, quais sejam os princípios constitucionalmente elencados, sejam 

eles fundamentais ou não, os quais serão tratados adiante.  

 

3.1.  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DAS 

FAMÍLIAS 

 

Conforme supracitado, a Constituição da República de 1988 

inaugura, no ordenamento, uma imperatividade de aplicação das normas 

constitucionais, as quais devem ventilar por todo sistema, não somente 
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orientando-lhe, mas também suprindo todas as possíveis lacunas legais, 

atuando como espécie de cláusula geral. 

Nesse sentido, explica Ricardo Maurício Freire Soares que “a 

técnica legislativa das cláusulas gerais conforma o meio hábil para permitir 

o ingresso no Direito de elementos como valores, arquétipos 

comportamentais, deveres de conduta e usos sociais” (2017, p. 119).  

No Direito das Famílias, especificamente, os princípios 

constitucionais, enquanto cláusulas gerais apresentam-se como uma 

vantagem, ao intérprete, que devido à mobilidade das relações familiares, 

bem como da sociedade e, a consequente imprecisão dos termos jurídicos, 

poderá utilizar-se dessas cláusulas abertas, no caso concreto, para que a 

partir de uma releitura jurisprudencial e doutrinária, novos significados 

possam ser  obtidos de um mesmo  texto legal35.  

 

3.1.1. DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, que se encontra 

positivado enquanto princípio fundamental do Estado Democrático de 

Direito, pelo artigo 1º, III da Constituição de 1988, disciplina que tudo o 

que se refere ao indivíduo deve ser interpretado de forma a garantir a 

dignidade em sua existência. Ressalta a professora Maria Berenice Dias 

que: 

O princípio da dignidade humana não representa apenas um 

limite à atuação do Estado, mas constitui também um norte 

para a sua ação positiva. O Estado não tem apenas o dever de 

abster-se de praticar atos que atentem contra a dignidade 

humana, mas também deve promover essa dignidade através 

de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada 

ser humano em seu território (2016,  p. 73-74). 

 

 
35A saber, o próprio conceito de família, conforme já elucidado, vem sendo ressignificado 

pela doutrina e jurisprudência, com base nos princípios que o norteiam, em especial, o 

princípio da afetividade. 
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Por este motivo, ressalta-se o modelo trazido pelo, então, ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso (2017) de que, para 

conferir status jurídico ao conteúdo de uma norma, três aspectos devem ser 

analisados: 

As características de um conteúdo mínimo devem ser a 

laicidade – não pode ser uma visão judaica, católica ou 

muçulmana de dignidade –, a neutralidade política – isto é, 

que possa ser compartilhada por liberais, conservadores e 

socialistas – e a universalidade – isto é, que possa ser 

compartilhada por toda a família humana. (BARROSO, 2017, 

p. 288). 

 

Assim, entenda-se o princípio da dignidade da pessoa humana, 

numa tentativa de conceituá-lo, como: 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada 

ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 

a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da 

vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 

2004, p. 59-60). 

 

A partir da dignidade da pessoa humana, enquanto substrato 

fundamental ao núcleo familiar, bem como à sociedade, é que os 

indivíduos encontram espaço para sua autorrealização e satisfação pessoal, 

como forma de desenvolvimento enquanto ser coletivo e, principalmente, 

enquanto pessoa, dotados de autonomia, alteridade e, obviamente, 

dignidade.  

 

3.1.2. DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE NAS RELAÇÕES 

FAMILIARES 

 

Não se pode apenas garantir que o indivíduo exista, no plano do 

“dever ser”, na sociedade e no âmbito familiar, devendo-se, entretanto, 

permitir que esse possa, livremente, ter suas escolhas respeitadas.  
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Por este motivo, o princípio da liberdade, aplicado às relações 

familiares, conduz a um entendimento de que o Estado deve propiciar aos 

indivíduos o livre exercício de sua personalidade, não havendo, por 

exemplo, distinção entre as várias maneiras de se constituir o seio familiar. 

Segundo Bolivar da Silva Telles, 

 

O Princípio da Liberdade diz respeito: ao livre poder de 

escolha da autonomia da constituição, realização e extinção 

de entidade familiar, sem imposição ou restrições externas de 

parentes, da sociedade ou do legislador; à livre aquisição e 

administração do patrimônio familiar; ao livre planejamento 

familiar; à livre definição dos modelos educacionais, dos 

valores culturais e religiosos; à livre formação dos filhos, 

desde que respeitadas suas dignidades como pessoas 

humanas; respeitadas à integridade física mental e moral. 

(2011, p. 16). 

 

Esse princípio denota a clara intenção do legislador constituinte ao 

conferir ao Estado, a menor intervenção possível nas relações familiares, 

fazendo com que os indivíduos possam autodeterminar-se da maneira que 

lhes aprouver. 

Nesse sentido o art. 1.513 do Código Civil de 2002, dispõe que “é 

defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 

comunhão de vida instituída pela família” (BRASIL, 2002), o que leva ao 

entendimento de que a autonomia privada prevalece, em detrimento de 

modelos patriarcalmente constituídos. 

A própria Constituição de 1988 reforça esse entendimento, quando 

dispõe em seu art. 226, § 7º que, baseando-se nos princípios da dignidade 

da pessoa humana e, em seus decorrentes lógicos, como o princípio da 

igualdade e da autonomia, “o planejamento familiar é livre decisão do 

casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 

para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte 

de instituições oficiais ou privadas” (BRASIL, 1988). 

Aliás, esse vem sendo o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, desde o julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF 132/RJ e da Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade – ADI 4277/DF, acerca do reconhecimento da união 

homoafetiva, ocorridos em maio de 2011.  

É necessário entender esse princípio juntamente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, vez que o valor do indivíduo, sujeito de 

direitos, é o que enseja a necessidade de proteção por parte do Estado e, 

não as suas escolhas. Significa dizer, que o pacto entre Estado e a 

sociedade compreende, após a Constituição Democrática de 1988, um 

modelo plural de constituição das relações familiares. 

 

3.1.3. DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR 

 

A Constituição de 1988 também trouxe em seu bojo, no artigo 3º, I, 

enquanto objetivo fundamental da República, o princípio da solidariedade, 

que deve ser entendido como uma virtude, ou mesmo um dever moral que 

foi alçado a princípio jurídico, com objetivo de se constituir uma sociedade 

pautada na fraternidade e na reciprocidade (SANTIAGO, 2014). 

Complementa Maria Berenice Dias, dizendo que:  

 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, 

que tem origem nos vínculos afetivos, dispõe de acentuado 

conteúdo ético, pois contém em suas entranhas o próprio 

significado da expressão solidariedade, que compreende a 

fraternidade e a reciprocidade. A pessoa só existe enquanto 

coexiste. O princípio da solidariedade tem assento 

constitucional, tanto que seu preâmbulo assegura uma 

sociedade fraterna (2016, p. 79). 

 

Dessa forma, por mais que os conceitos que envolvem a família 

tenham evoluído, é inegável o fato de que essa é o núcleo da sociedade e, 

pelo fato de sê-lo é que o princípio da solidariedade deve ser amplamente 

visto, pois “ à medida que cada um tem o seu papel no núcleo familiar, os 

indivíduos vão mantendo relações de auxílio recíproco, provendo o 

sustento material e afetivo de todos os seus componentes” (SANTIAGO, 

2014, p. 150). 

E não apenas isso, com a repersonalização do direito privado a um 

direito civil constitucionalizado, a família, entendida como base da 
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sociedade, precisa ser o exemplo para que as outras relações sociais se 

espelhem. Ou seja, os indivíduos pertencentes à relação familiar, seja ela 

de qualquer modelo, devem estar dispostos ao autodesenvolvimento e 

desenvolvimento de seus próximos, fomentando o sentimento de 

reciprocidade, para formação de cidadãos comprometidos à formação de 

uma sociedade mais justa e solidária, de acordo com a proposta 

constitucional. 

 

3.1.4. DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Princípio fundamental a ser evidenciado, ainda, é o princípio da 

igualdade, elencado pelo art. 5º, I, da Constituição de 1988, o qual foi 

primordial para a ruptura do modelo patriarcal de família para o modelo 

contemporaneamente adotado, em que homens e mulheres têm, em regra, 

os mesmos direitos e deveres dentro da estrutura familiar e, 

consequentemente, dentro da sociedade36. Isso porque, através dele pode-se 

entender que o ordenamento jurídico deve fomentar e, também, 

proporcionar um tratamento isonômico aos indivíduos, alcançando-se, 

assim, o ideário de justiça. 

Frise-se que existem no ordenamento jurídico dois tipos de 

igualdade: (i) a igualdade formal, que estabelece uma equiparação entre os 

indivíduos, sem qualquer tipo de hierarquização de um sobre outro, 

colocando-os em um mesmo patamar e; (ii) a igualdade material ou 

aristotélica, que reflete a ideia de uma justiça distributiva, em que os iguais 

deverão ser tratados igualmente e os desiguais, desigualmente, à medida 

em que se desigualam.  

 
36Diz-se, nesse ponto, “em regra”, pois mesmo conhecendo a norma maior do 

ordenamento jurídico, é de notório conhecimento que as mulheres ocupam na família e, 

consequentemente, na sociedade, um espaço vulnerável. Nas palavras de Rolf Madaleno, 

“os espaços destinados às mulheres continuam limitados e depreciados financeiramente, 

pois ainda existe um longo caminho cultural a percorrer, aliado às mudanças concretas e 

efetivas que continuam sendo necessárias programar, mas que por ora, o texto 

constitucional da isonomia ainda não logrou modificar” (MADALENO, 2019, p. 59). 
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Complementa Maria Berenice Dias, nesse sentido, que “é 

imprescindível que a lei considere todas igualmente, ressalvadas as 

desigualdades que devem ser sopesadas para prevalecer a igualdade 

material” (2016, p. 76). 

No âmbito familiar, deve ser considerada essa última concepção de 

igualdade, também denominada equidade, em que todos, dentro da família, 

serão tratados de maneira igualitária perante a lei, sendo observados e 

garantidos todos os direitos inerentes à condição de cada um dos membros, 

individualmente, em razão de seu sexo, gênero, raça e quaisquer outras 

formas diversas que ensejem em tratamento desigual, para que seja 

alcançada, posteriormente uma igualdade material. Flávio Tartuce ressalta, 

acertadamente, que: 

[...] o art. 1.º do atual Código Civil utiliza a expressão pessoa, 

não mais o termo homem, como fazia o art. 2.º do CC/1916, 

deixando claro que não será admitida qualquer forma de 

distinção decorrente do sexo, mesmo que terminológica 

(2019, p. 44). 

 

Esse, portanto, é um avanço alcançado por uma série de 

movimentos que permeiam o Direito das Famílias, como o movimento de 

emancipação feminina e libertação sexual, para que a mulher saísse do 

poderio do homem e pudesse trabalhar.  

Nesse contexto, se o ambiente familiar é aquele responsável por 

assegurar a promoção da personalidade, respeitando a dignidade inerente à 

pessoa humana de cada um dos envolvidos, com o objetivo de assegurar, 

também, a liberdade e a solidariedade entre esses, entendimento lógico é 

que cada um desses indivíduos seja tratado de maneira igualitária. 

 

3.1.5. DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Um dos princípios mais importantes do Direito das Famílias 

contemporâneo é o princípio da afetividade. 
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O paradigma de um Direito Civil Constitucionalizado busca dizer, 

com a inclusão dos princípios acima aludidos no texto constitucional, que a 

família não se forma somente a partir de laços consanguíneos, devendo ser 

entendida, também, como uma comunidade gerada pelo afeto, vez que os 

indivíduos buscarão ali realizar-se a si mesmo, e ao outro, tornando estável 

e solidária a sua relação, priorizando-a em detrimento dos fatores 

patrimoniais, ou mesmo biológicos. 

Segundo Santiago (2014), a organização familiar atual apenas faz 

sentido para o direito quando há a promoção da dignidade da pessoa 

humana, o que resulta dizer que os membros de determinada família devem 

estar ali, unindo projetos e propósitos, comprometendo-se, para que assim, 

possam realizar-se. E, essa é a materialização do afeto.  

Ensina Rodrigo da Cunha Pereira (2012), nesse sentido, que a 

família atual é alicerçada sob o vínculo da afetividade, que deixa de ser um 

valor, tornando-se um princípio dentro do ordenamento jurídico. E, esse é 

um dos paradigmas que marcam o fim do modelo patriarcal, como 

responsável por manter a família, sob um vínculo matrimonial, financeiro e 

hierarquizado e o início de novo tempo, em que a família se fundamenta 

em um modelo eudemônico, aquele baseado no afeto e nas experiências 

reciprocamente vivenciadas.  

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, reconheceu, em 2016, no 

julgamento do Recurso Extraordinário – RE 898060/SC, o tema com 

Repercussão Geral de nº 622, o qual determina a prevalência da 

paternidade socioafetiva sob a biológica e, após, em 2017, o Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ editou o Provimento nº 63, acerca do 

reconhecimento voluntário e, consequente, averbação da paternidade e/ou 

maternidade socioafetiva37. 

 
37Importa dizer que, em 14 de agosto de 2019 houve a edição do Provimento nº 83 do 

CNJ, alterando o Provimento nº 63, de 2017, no que tange ao procedimento para registro 

da filiação socioafetiva. 
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 Imperioso é destacar que, antes mesmo dessa decisão proferida 

pelo STF, a afetividade enquanto elemento caracterizador da entidade 

familiar já poderia ser observado no instituto da união estável que tem 

como elementos constitutivos a “[...] convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” 

(BRASIL, 2002). 

Assim, por meio desse princípio, aliado ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, seria possível o reconhecimento de outras modalidades 

de famílias, pois o seu elemento central estaria vinculado ao sentimento 

daqueles que participam daquele núcleo.  

Significa dizer, ainda, conforme a doutrina majoritária, que o rol de 

modelos familiares elencados pelo art. 226 da Constituição é meramente 

exemplificativo e, por meio do princípio da afetividade, enquanto cláusula 

geral, é possível modular as decisões prolatadas pelo Poder Judiciário, para 

que ao decidir sobre o assunto da constituição familiar, o elemento “afeto” 

seja o fundamento daquela relação, permitindo-se, assim, um pluralismo 

nas constituições familiares – o qual, também, é entendido com um 

princípio do Direito das Famílias. 

 

4. A NOVA INTERFACE DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

Com base nos princípios acima explicitados, o Direito das Famílias 

deve organizar-se, prioritariamente, para garantia da realização pessoal e 

coletiva dos indivíduos participantes dos núcleos familiares, a fim de que 

esses sintam-se legitimados pela norma que os subscreve. 

Esse entendimento, por sua vez, coaduna-se, em certa medida, com 

o espírito do (Novo) Código de Processo Civil, doravante CPC/2015, que 

entrou em vigor em 16 de março de 2016, o qual dispõe em sua Exposição 

de Motivos que, em primeiro lugar, o processo não é apenas um 

instrumento para se alcançar a satisfação do direito material, mas sim uma 
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garantia do indivíduo. Nas palavras do professor Humberto Theodoro 

Júnior: 

Embora seja inegável o objetivo imediato do direito 

processual de manter a autoridade da ordem jurídica, cabe-

lhe, no plano constitucional, a missão de atuar na proteção aos 

direitos individuais, de modo que o acesso ao processo 

constitui, ele mesmo, uma garantia fundamental (CF, art. 5º, 

XXXV) (2018, p. 6). 

 

Com o intuito, então, de garantir direitos aos indivíduos, quando da 

prestação jurisdicional, de forma mais célere e justa, nos termos do art. 5º, 

LIV, da Constituição de 198838, a Exposição de Motivos do CPC/2015 

evidencia, em segundo lugar, o compromisso do legislador com a 

simplificação do sistema processual, objetivando a coesão do sistema, para 

que o magistrado esteja mais atento ao mérito e não às questões 

processuais da demanda (BRASIL, 2015). 

Elenca, portanto, em terceiro lugar, os objetivos pretendidos pela 

Comissão de Juristas responsável pela redação e organização do 

CPC/2015: 

1) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia 

fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para que o 

juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade 

fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo 

problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, 

por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a 

cada processo em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, 

sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela 

realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau 

de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão 

(BRASIL, 2015). 
 

Com base nesse novo espírito processualista, entendendo que o 

processo é uma garantia constitucional do indivíduo, o CPC/2015 traz, em 

seu texto, uma série de princípios que buscam materializar as intenções do 

 
38Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LIV - 

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (BRASIL, 

1988). 
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legislador, quando da edição do código, assim como foi realizado com a 

Constituição da República de 1988.  

Nesse sentido, foi inserida uma Parte Geral – art. 1º ao art. 317 –, 

disciplinadora das regras gerais a serem aplicadas em quaisquer 

procedimentos, bem como os valores do código, os quais são elencados na 

forma de princípios, responsáveis por nortear todo o sistema, 

transparecendo que a efetividade é diretamente proporcional a uma visão 

humanitária de processo.  

Faz-se imprescindível, então, elencar brevemente dois princípios 

norteadores do Direito Processual Civil, relevantes ao ensaio aqui 

proposto, quais sejam (i) o princípio da igualdade de tratamento entre as 

partes: trazido pelo art. 7º, dispõe que “é assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório” (BRASIL, 

2015) e; (ii) o princípio da celeridade processual ou duração razoável do 

processo: disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição de 1988, esse 

princípio deve ser entendido enquanto garantia fundamental do indivíduo, 

seja em âmbito judicial ou administrativo. 

A proposta do legislador, aqui, é que todos os meios processuais 

cabíveis sejam empregados, respeitando-se a adequação do procedimento, 

para que o indivíduo alcance uma solução justa e, de fato eficaz à resolução 

de sua demanda. Ressalta, assim, o art. 4º do CPC/2015, o disposto 

constitucional quando dispõe que “as partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa” (BRASIL, 2015). 

 

4.1.  DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DAS CONTROVÉRSIAS 

 

Infere-se, portanto, com base no disposto acima, que o CPC/2015 

orienta aos sujeitos processuais que promovam, respeitando-se o devido 
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processo legal, um processo justo, nos termos do art. 6º, que dispõe que 

“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (BRASIL, 

2015). 

Significa dizer que, para a satisfação da lide é necessário que as 

partes colaborem, entre si, para a produção de uma decisão judicial que 

deverá se aproximar, ao máximo, de sua realidade, a fim de que seja 

materialmente eficaz, na produção de seus resultados.  

Assim, complementa o CPC/2015, ainda na Parte Geral, no Livro I, 

Capítulo I – Das Normas Fundamentais do Processo Civil, dispondo que: 

 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito. 

[...] 

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos. 

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, inclusive no curso do processo judicial (BRASIL, 

2015). 

 

Para que as partes possam participar, efetivamente, da produção das 

decisões judiciais, o CPC/2015 traz como um valor, de todo o sistema, a 

possibilidade de solução consensual dos conflitos, uma vez que quando as 

partes são protagonistas da decisão que conjuntamente elaborem, haverá 

maior possibilidade de seu cumprimento.  

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, esse método foi uma 

forma de “combater o excesso de litigiosidade que domina a sociedade 

contemporânea, que crê na jurisdição como a única via pacificadora de 

conflitos” (2018, p. 76), ou seja, a via consensual de solução de 

controvérsias é uma política pública que visa, a priori, a autonomia dos 

interessados na produção de soluções que realmente se adequem aos seus 

problemas. 

 

4.1.1. SOLUÇÕES CONSENSUAIS NO DIREITO DAS FAMÍLIAS 
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Inicialmente, é preciso destacar que, quando o CPC/2015 tratou 

sobre as ações de família, preocupou-se em incluir um capítulo específico 

dentro dos Procedimentos Especiais, qual seja, o Capítulo X. Isso se deu, 

nas palavras da professora Fernanda Tartuce, por causa da “identificação 

de peculiaridades em relação ao direito material tutelado à luz da 

adequação do processo para seu atendimento mais efetivo” (2019, p. 45). 

Essa opção por um procedimento específico, com fulcro na 

celeridade e eficácia processuais, tem como princípio basilar a solução 

consensual dos conflitos e, essa regra torna-se evidente, pela análise do 

próprio texto legal que destaca, ainda na Parte Geral, Título IV, Capítulo 

III, Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, especificamente 

no art. 165, parágrafo 3º que:  

 

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução 

consensual de conflitos, responsáveis pela realização de 

sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo 

desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar 

e estimular a autocomposição. 

[...] 

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em 

que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos 

interessados a compreender as questões e os interesses em 

conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 

comunicação, identificar, por si próprios, soluções 

consensuais que gerem benefícios mútuos (BRASIL, 2015). 

 

Pela redação do dispositivo legal, acima citado, é perceptível a 

escolha do legislador pelas audiências de mediação, nos casos em que 

houver vínculo anterior ao conflito, o que é característico nas relações 

familiares. Nesses casos, a figura do mediador faz-se importante porque ele 

não induzirá, de forma alguma, as partes ao acordo. Pelo contrário, 

reestabelecerá um ponto comum para comunicação entre elas, a fim de que 

os envolvidos – e, consequente, interessados – possa produzir uma solução 

para suas controvérsias.  

Fernanda Tartuce acrescenta que, “a atuação do mediador gera 

oportunidades de reflexão e encaminhamentos; se tais chances forem 
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aproveitadas pelos envolvidos, eles protagonizarão a elaboração de 

propostas” (2019, p. 33). 

 

4.1.2. DIFERENÇAS ENTRE A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 

 

Apesar de existirem outros métodos alternativos de solução de 

conflitos39, em especial os familiares, o CPC/2015 elenca, expressamente, 

a mediação e a conciliação judiciais que podem ser definidos, por serem 

“mecanismos baseados em acordo”, conforme Paulo Eduardo Alves da 

Silva (2019, p. 31), os quais são guiados por um procedimento que evolve 

três etapas: (i) uma primeira etapa preparatória, que consiste numa 

aproximação entre as partes; (ii) a identificação do conflito, para condução 

da possível negociação e; (iii) por fim, o acordo, que é a manifestação da 

vontade das partes, com base no exercício de sua autonomia. 

O art. 166 do CPC/2015 ressalta, ainda, que “a conciliação e a 

mediação são informadas pelos princípios da independência, da 

imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da 

oralidade, da informalidade e da decisão informada” (BRASIL, 2015), ou 

seja, as partes serão conduzidas, voluntariamente, ao exercício de poder 

compartilhado a fim de que, por meio da expressão objetiva de suas 

necessidades, seja possível solucionar o conflito, da forma mais justa 

possível, para que esse, posteriormente, seja homologado judicialmente. 

Assim, conforme dispõe o Conselho Nacional de Justiça,  

 

A Mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma 

terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as 

partes, para que elas construam, com autonomia e 

solidariedade, a melhor solução para o conflito. Em regra, é 

utilizada em conflitos multidimensionais ou complexos. A 

Mediação é um procedimento estruturado, não tem um prazo 

definido e pode terminar ou não em acordo, pois as partes têm 

 
39Salienta-se, aqui, a existência de métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, não 

objeto deste estudo, como a Justiça Restaurativa, a Constelação Sistêmica e, as Práticas 

Colaborativas que vêm desempenhando papel fundamental junto às demandas familiares. 
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autonomia para buscar soluções que compatibilizem seus 

interesses e necessidades. 

A Conciliação é um método utilizado em conflitos mais 

simples, ou restritos, no qual o terceiro facilitador pode adotar 

uma posição mais ativa, porém neutra com relação ao conflito 

e imparcial. É um processo consensual breve, que busca uma 

efetiva harmonização social e a restauração, dentro dos 

limites possíveis, da relação social das partes (BRASIL, 

2019). 

 

Pode-se dizer, então, que na conciliação o terceiro pode sugerir, às 

partes, método para se chegar à solução do conflito e na mediação, esse 

apenas facilita o exercício do diálogo, sendo que nos dois casos, o processo 

deverá ser mantido em sigilo, pois mesmo diante da oralidade e 

informalidade, o princípio do devido processo legal é um imperativo a ser 

seguido. 

 

4.2.  DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE 

FAMÍLIA 

 

Adentrando, especificamente, nas Ações de Família, dispostas no 

Capítulo X, dos Procedimentos Especiais, verifica-se que haverá sempre 

uma obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação ou 

mediação, que poderá ser dividida em quantas sessões se fizerem 

necessárias à solução da controvérsia: 

 

Art. 693.  As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos 

contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. 

[...] 

Art. 694.  Nas ações de família, todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, 

devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras 

áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. 

Parágrafo único.  A requerimento das partes, o juiz pode 

determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se 

submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento 

multidisciplinar (BRASIL, 2015). 

 

O art. 694 do CPC/2015, acima citado, estabelece que o juiz atuará 

conjuntamente com profissionais de outras áreas, para que as partes sejam 

amparadas multidisciplinarmente e tenham maior probabilidade de exercer, 



- 148 - |   Direito em Perspectivas 

 

com autonomia, a sua vontade, resolvendo, assim, os conflitos que 

transcendem ao seu entendimento, os quais são tão comuns na sociedade 

contemporânea. 

Ressalta-se que, essa nova forma de olhar o conflito familiar 

demonstra o cuidado que deve ser dispensado à família, enquanto base do 

Estado, na pessoa de cada um de seus membros, em respeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana e todos os seus correlatos. Isso porque, o 

exercício de poder, por meio do Judiciário não produz justiça às partes e 

sim valoriza a melhor interpretação do conflito.  

Dessa forma, quando as partes têm a oportunidade de expor suas 

necessidades e formular, por si mesmas soluções para suas controvérsias, 

cria-se legitimidade à decisão que será homologada, pois os próprios 

interessados, dentro dos limites possíveis, foram responsáveis pela sua 

conformação40.  

 

4.2.1. A CRIAÇÃO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA 

 

Pela leitura do art. 165 do CPC/2015, já mencionado, e da 

Resolução nº 125 de 29 de novembro 2010, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder 

Judiciário e dão outras providências, em regra, as audiências de conciliação 

e mediação judiciais não são realizadas na própria secretaria do juízo, ao 

qual é dirigido o processo e, sim nos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania.  

Esses últimos foram criados em 29 de junho de 2011, no estado de 

Minas Gerais, conforme orientação emanada pela Resolução do CNJ, 

supracitada, com o objetivo primordial de ser uma unidade do Tribunal de 

 
40Partindo-se do pressuposto de que o conflito é inerente à vida em sociedade, é necessário 

observá-lo sob a perspectiva de que o mesmo possui enorme potencial para a restauração 

das partes, em um processo, seja ele judicial ou extrajudicial.   
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Justiça de Minas Gerais – TJMG, voltado à resolução de conflitos de 

maneira consensual, que priorize o diálogo, através de técnicas como a 

conciliação e a mediação, sejam elas processuais ou pré-processuais. 

Noutra esteira, os CEJUSCs têm o condão de levar informações à 

sociedade, com base em um atendimento pautado e direcionado em uma 

visão consensualista que, de fato, busque a resolução efetiva dos conflitos. 

A proposta de criação de unidades de resolução de conflitos é muito 

interessante, pois leva em consideração três pontos fundamentais para 

concretização dos conceitos que foram construídos, nesse estudo, até aqui: 

(i) em um primeiro momento, no setor de cidadania, o indivíduo é atendido 

e orientado acerca das possibilidades existentes para resolução do conflito 

que o levou até ali. E, é direcionado para um segundo momento, qual seja, 

(ii) o setor pré-processual, em que ainda não há, por óbvio, um processo 

em andamento no Judiciário e são utilizadas técnicas de conciliação e 

mediação, de maneira gratuita, para resolução da controvérsia que ali se 

apresenta.  

É importante, ainda, ressaltar que essas sessões gratuitas de 

conciliação e mediação podem se der em outro momento, que é no (iii) 

setor processual, no qual já existe um litígio formulado perante o Poder 

Judiciário e através desse é que os processos são encaminhados aos 

CEJUSCs para tentativa de conciliação e mediação. 

Significa dizer que tais centros buscam, através do diálogo, 

exercido por meio da autonomia da vontade e boa-fé dos indivíduos em 

conflito, orientar a sociedade sobre a possibilidade de resolução 

extrajudicial de suas controvérsias, principalmente no que tange àquelas 

geradas no seio familiar. 

Ressalta-se que, as sessões de conciliação e mediação judiciais, no 

âmbito do Direito das Famílias são imprescindíveis na solução dos 

conflitos, pois a família deve ser o local de maior esclarecimento, 

solidariedade e boa-fé existente na sociedade, o que vai muito além de 

qualquer perspectiva patrimonialista que envolva a demanda. 
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5. DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO NA COMARCA DE 

CONTAGEM 

 

Com base em todo o recorte bibliográfico até então analisado para 

esse estudo, surgiu o interesse em verificar se, nos procedimentos judiciais 

relacionados ao Direito das Famílias, o Código de Processo Civil de 2015 

havia, realmente, inaugurado uma política pública consensualista, pautada 

na efetividade dos seus procedimentos41.  

 

A partir desse momento, então, será apresentada breve análise 

quantitativa dos resultados obtidos junto ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Contagem/Minas 

Gerais, que foi inaugurado em 1º de setembro de 2015. 

 

Imperioso observar, ainda, que a análise se baseou em dados 

colhidos através de relatórios produzidos pelo próprio CEJUSC da 

comarca, entre o período de setembro de 2015, quando da sua criação, até 

dezembro de 2016.  

 

 

 
41Isso porque, o pesquisador deve escolher o seu tema, com base nos critérios de 

originalidade, importância, viabilidade e conhecimento do assunto, trazidos por Geraldo 

Inácio Filho (1995), os quais permeiam o seu espectro personalíssimo frente ao seu objeto 

de estudo: a pesquisa. 



- 151 - |   Direito em Perspectivas 

 

 Tabela 1: Relação de Acordos Realizados nas Sessões de Conciliação, na Área de 

Família, na Comarca de Contagem. 

 

Em primeiro lugar, é necessário dizer que, em nenhum momento, 

foram percebidas sessões de mediação registradas nos relatórios, pelo 

contrário, esses já vêm denominados como “Setor Conciliação 

Processual/Centrais de Conciliação”. Ainda, não há especificação das 

modalidades de procedimentos processuais em que houve a sessão de 

conciliação, restringindo a análise apenas ao plano quantitativo. 

Nesse sentido, percebe-se que foram agendadas e realizadas 3.855 

(três mil oitocentos e cinquenta e cinco) sessões de conciliação, no período 

analisado, para as demandas familiaristas. Entretanto, apenas 1.704 (um 

mil setecentos e quatro) sessões foram concluídas com acordo, ou seja, 

menos da metade das sessões agendadas e realizadas restaram concluídas, 

consensualmente, pelo CEJUSC Contagem, em uma primeira análise.  

SETOR DE CONCILIAÇÃO PROCESSUAL 

MESES/ ANO 

SESSÕES 

MARCADAS 

SESSÕES 

REALIZADAS 

SESSÕES COM 

ACORDO 

FAMÍLIA FAMÍLIA FAMÍLIA 

set/15 273 273 127 

out/15 349 349 189 

nov/15 581 581 186 

dez/15 144 144 68 

fev/16 280 280 152 

mar/16 189 189 78 

abr/16 204 204 82 

mai/16 208 208 85 

jun/16 227 227 110 

jul/16 211 211 92 

ago/16 187 187 89 

set/16 277 277 119 

out/16 244 244 103 

nov/16 256 256 128 

dez/16 225 225 96 

RESULTADOS 3855 3855 1704 
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Em segundo plano, foi possível comparar esses dados, com outros 

obtidos no mesmo setor, porém no que se refere às demandas cíveis em 

geral. 

SETOR DE CONCILIAÇÃO PROCESSUAL 

MESES/ ANO 

SESSÕES 

MARCADAS 

SESSÕES 

REALIZADAS 

SESSÕES COM 

ACORDO 

FAMÍLIA CÍVEL FAMÍLIA CÍVEL FAMÍLIA CÍVEL 

set/15 273 229 273 229 127 21 

out/15 349 363 349 363 189 17 

nov/15 581 357 581 357 186 21 

dez/15 144 160 144 160 68 0 

fev/16 280 227 280 227 152 7 

mar/16 189 122 189 122 78 7 

abr/16 204 125 204 125 82 4 

mai/16 208 142 208 142 85 4 

jun/16 227 224 227 224 110 16 

jul/16 211 172 211 172 92 6 

ago/16 187 207 187 207 89 11 

set/16 277 223 277 223 119 16 

out/16 244 351 244 351 103 25 

nov/16 256 379 256 379 128 15 

dez/16 225 239 225 239 96 14 

RESULTADOS 3855 3520 3855 3520 1704 184 

Tabela 1: Relação de Acordos Realizados nas Áreas Cíveis e de Família na Comarca de 

Contagem 

 

Pela análise dos números acima, foram agendadas e realizadas, na 

área cível, dentro do período supracitado, 3.520 (três mil quinhentos e 

vinte) sessões de conciliação e, o número de sessões com acordo foi igual a 

184 (cento e oitenta e quatro), muito inferior ao esperado, pela análise da 

primeira planilha. 

 Identificam-se, pela análise inicial das planilhas acima 

apresentadas, que na área de família, as sessões de conciliação se fizeram 

mais frutíferas que na área cível e dois pontos devem ser levantados, nesse 

sentido, quais sejam, (i) no âmbito do Direito das Famílias, a carga de 

direitos indisponíveis é muito maior que na área cível e, mesmo assim o 

número de acordos foi maior. 
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Isso porque quando o indivíduo leva ao crivo do Poder Judiciário 

uma demanda umbilicalmente relacionada a si, e ao seu bem-estar como 

pessoa, obviamente, a necessidade de uma decisão que lhe seja justa e 

próxima é a maior possível, o que pode refletir, em sua vontade de (ii) 

participar da formação decisória.  

 O acordo, aqui, denota que houve discussão entre as partes, 

analisando o conflito deflagrado entre elas, sem a necessidade de 

“formação da convicção de um terceiro julgador”, pelo contrário, forma-se 

a convicção por meio de um “terceiro facilitador”. 

Nas demandas cíveis, por outro lado, apesar do rol de direitos 

disponíveis serem maior, por se tratar, em grande medida, de direitos 

patrimoniais, é possível inferir que o número de acordos foi abaixo do 

esperado pelo fato de que as partes, em regra, não possuem nenhum 

vínculo senão os conflitos ali analisados e, por esse motivo, não se sentem 

legitimadas à solução consensual. 

Outro fator importante é que em muitas demandas desse tipo, a 

pessoa física, hipossuficiente, figura em um dos polos processuais, em face 

de uma pessoa jurídica, havendo ali questões de direito a serem discutidas, 

e não de fato. Todavia, mesmo que de fato fossem a hipossuficiência 

técnica e econômica, de um dos integrantes da lide não permitiriam, por 

meio de um acordo, uma solução totalmente eficaz, sem um terceiro 

interventor. 

Assim, no que se referem às demandas familiares, algumas 

perguntas devem ser levantadas para continuidade desse estudo, como por 

exemplo: 

 

(i) quantas sessões de conciliação foram realizadas em cada 

processo? ; (ii) qual o rol de direitos (in)disponíveis em cada demanda?; 

(iii) qual é o tipo de cada demanda? e (iv) o mais importante, se as partes 

retornaram ao Poder Judiciário após a homologação do acordo? 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente ensaio buscou demonstrar que a sociedade passa por 

constante evolução, a qual necessita ser acompanhada pelo Direito. Nesse 

sentido, a família, enquanto núcleo basilar dessa sociedade, também passa, 

cotidianamente, por uma série de mudanças, que podem ser percebidas pela 

sua finalidade, vez que em tempos passados, era considerada apenas um 

local de perpetuação geracional e religiosa, um instituto totalmente sacro e 

eterno.  

Com o passar dos anos, o conceito de família foi se alargando e, por 

uma série de reformas vinculadas ao papel social da mulher e de outros 

grupos vulneráveis, houve a necessidade de adequá-lo ao paradigma estatal 

da época. 

Assim, a Constituição da República de 1988 inaugurou o Estado 

Democrático de Direito e, com a palavra “democracia” em evidência, 

houve também uma ressignificação dos institutos outrora conhecidos, 

como por exemplo, o Direito Civil, que antes era dotado de um caráter 

predominantemente patrimonialista.  

Nessa nova fase, o Direito Civil necessitou constitucionalizar-se 

para que assim estivesse de acordo com os preceitos característicos de um 

Estado Democrático, significando dizer, que as regras infraconstitucionais 

precisariam embasar-se nos fundamentos que constroem e consolidam a 

Constituição, para que essa tenha efetividade material. 

Dessa forma, as regras trazidas no ramo do Direito Civil, 

principalmente no ramo do Direito das Famílias foram repersonalizadas, 

fundando-se em uma raiz principiológica e constitucional, uma vez que os 

princípios elencados no texto de 1988, são imperativos e buscam a 

construção de uma sociedade solidária, livre, justa e fraternal. E, por óbvio, 

no seio familiar não se esperaria nada diferente. 

Com todo esse alicerce principiológico, o caráter patrimonial foi 

dando lugar ao afeto e, a família foi se tornando um ambiente de realização 
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individual e social, em que os seus componentes não mais estariam ligados 

um por laço consanguíneo e sim um laço fraternal, que emanaria da 

dignidade da pessoa de cada um de seus membros. 

Em conformidade com esse pensamento, a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil, em 2015, já constitucionalizado, trouxe 

enquanto Procedimento Especial, as “Ações de Família”, tornando 

obrigatória, a realização de audiências de conciliação ou mediação nesse 

tipo de procedimento, para que, prioritariamente, haja diálogo na formação 

das decisões que envolvem núcleos familiares, para que essa seja mais 

próxima possível da realidade das partes. 

O cenário para mudança da cultura brasileira, de demandista à 

consensualista, já está formado e, um primeiro passo para que essa ocorra 

foi a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.  

Conforme o último tópico desse estudo, na comarca de Contagem, 

o número de sessões de conciliação frutíferas, no âmbito do Direito das 

Famílias, salta aos olhos, no que tange à diferença de sessões com acordos 

realizadas na área cível. Ao verificar, brevemente, o número de acordos 

realizados nas sessões de conciliação do setor processual do CEJUSC 

Contagem, observou-se que em 44% dos casos relacionados à área de 

família houve acordo. Em contrapartida, na área cível apenas 5,2% dos 

casos o acordo fora efetivado. 

Tais dados revelam que a sociedade ainda precisa compreender, 

talvez, por meio dos próprios operadores do Direito, que o processo é uma 

garantia do cidadão em face do Estado e dos próprios particulares, 

entretanto, existem métodos que priorizam a pacificação do conflito e 

causam menos desgastes às partes e maior efetividade na solução. 

No Direito das Famílias, foco do estudo proposto, os métodos 

alternativos vêm ganhando espaço no meio jurídico por protagonizarem o 

indivíduo, enquanto sujeito de direitos responsável por suas escolhas e 

capaz de, com autonomia, solucionar seus problemas. Deixar a demanda 

familiarista à mercê do Poder Judiciário, nada mais é que uma forma de 



- 156 - |   Direito em Perspectivas 

 

objetificação das partes, que não serão ouvidas adequadamente e, em 

consequência disso, não terão, em si, a satisfação do provimento 

jurisdicional. 

Assim, entende-se que o Código de Processo Civil, com a 

implementação e fomento de uma cultura consensualista, pautada no 

diálogo e materializada através da conciliação e mediação judiciais, 

permitem uma nova perspectiva ao Direito das Famílias, a qual busca 

entender a origem dos conflitos levados ao crivo do Poder Judiciário e, de 

forma mais cautelosa possível, resolvê-los proporcionando aos litigantes a 

identificação do problema e a melhor da solução do caso. 
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CAPÍTULO VIII 

________________________________________________________________________ 

A FAMÍLIA MULTIESPÉCIE E A 
GUARDA COMPARTILHADA DE 

ANIMAIS DOMÉSTICOS: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DO RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.713.167/SP 
 

 

 Rafael Filipe Fonseca Menezes42;  

Cláudio Santos Malvar 43;  

Catarina Maria Máximo Malvar44  

Adelmária Santos Rodrigues45 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar, em linhas gerais, 

o reconhecimento da família multiespécie como decorrência da 

constitucionalização do Direito Civil e do reconhecimento da dignidade e 

afetividade dos integrantes da unidade familiar. Parte-se de uma análise do 

Recurso Especial 1.713.167/SP, acórdão paradigma da temática em 

questão e que garantiu o direito do ex-companheiro visitar animal de 
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da OAB/MG. Professor das Faculdades Promove. Advogado.  
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estimação após a dissolução da união estável. Aborda-se os avanços 

empreendidos no Direito Civil e, em especial, no Direito de Família, 

reconhecendo a família multiespécie como conquista do direito civil 

constitucional.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito civil constitucional. Direito dos animais. 

Família multiespécie.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em virtude da evolução social, o Direito Civil passou por inúmeras 

transformações e avanços ao longo do tempo, notadamente frente à 

necessidade de proteção jurídica da família e de seus interesses.  

A família, anteriormente estruturada de modo patriarcal e voltada 

para a proteção do patrimônio, ao longo de um período histórico veio 

sendo modificada de modo a superar seus antigos dogmas e se adequar às 

inúmeras modificações sociais. 

A Constituição de 1988 trouxe uma revolução interpretativa de 

situações insustentáveis do Código Civil de 1916, a exemplo da ausência 

do reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres e filhos 

biológicos e adotivos, assim como da visão patrimonialista da legislação. 

Reconheceu também a multiplicidade de constituições familiares, 

superando o dogma do casamento como única forma de constituição de 

família, assim como possibilitou, pelos princípios norteadores e os direitos 

fundamentais nela previstos, a construção do princípio da afetividade como 

necessidade de proteção do vínculo de afeto que une todos os pertencentes 

da entidade familiar, sejam eles consanguíneos ou por afinidade.  

A chamada Constitucionalização do Direito Civil permitiu então 

que inúmeras temáticas do Direito de Família fossem estudadas por outro 

prisma, a exemplo do término da discussão da culpa na separação judicial, 

a extinção da separação judicial como possibilidade de dissolução do 

casamento, como realizado pela Emenda Constitucional nº 66/10, dentre 

outras modificações de grande importância para a sociedade.  
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No que diz respeito à proteção dos interesses dos integrantes da 

entidade familiar, quando do término do vínculo conjugal, pela separação 

ou divórcio, surge à necessidade de se discutir temas importantes para a 

continuidade em separado da vida dos cônjuges, como a partilha de bens, a 

fixação da modalidade de guarda (unilateral, alternada ou compartilhada), 

visitação, os alimentos a serem pagos, sempre tendo como premissa os 

direitos fundamentais, o princípio da afetividade e, nos casos em que haja 

interesse de menores, o princípio do melhor interesse da criança.  

Nesse contexto, se os animais domésticos sempre foram comuns no 

meio familiar, desde tempos imemoriais, para segurança da família e de 

sua residência ou ainda no auxílio à caça, percebe-se, atualmente, uma 

grande popularização do costume de se criar animais domésticos nos lares, 

assim como o tratamento diferenciado que estes animais atualmente 

recebem. 

Constata-se que, além da recorrente e numerosa quantidade de 

pessoas que tem predileção por animais domésticos, estes são tratados não 

raras vezes como integrantes da família, demandando cuidados diversos e 

gasto financeiro, tudo isso pelo afeto nutrido por eles pelos familiares.  

Quando do término da relação conjugal, além de todos os direitos 

mencionados acima a serem determinados, surge também à discussão sobre 

qual cônjuge ficará na posse dos animais, assim como quais seriam os 

direitos dos integrantes da família no que se refere aos animais domésticos.  

O presente trabalho tem por objetivo investigar a 

constitucionalização do Direito Civil e a aplicação do princípio da 

afetividade na discussão sobre a responsabilidade pelos animais domésticos 

quando do término da relação conjugal. A pertinência do tema se verifica 

pela sua pouca recorrência em sede científica e investigativa, por se tratar 

de tema relativamente novo e ainda não ter sido discutido de modo a se 

responder todas as indagações a ele relacionadas. Mostra-se pertinente 

também pela necessidade de se alcançar parâmetros mínimos de 

compreensão do tema, com vistas a viabilizar a proteção do afeto dos 
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integrantes da família para com seus animais domésticos, atendendo, ao 

mesmo tempo, o respeito à dignidade dos integrantes da família e o igual 

respeito e consideração devidos aos animais.  

 

1.1  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para desenvolvimento da pesquisa, que se pautará na análise 

bibliográfica do Direito Civil e na análise da legislação aplicável, de 

caráter qualitativo a partir de manuais, artigos científicos e legislação 

brasileira vigente, elege-se como método de pesquisa o dedutivo, a partir 

da análise das conquistas do direito civil constitucional para o 

reconhecimento da família multiespécie e seu tratamento ainda incipiente 

pelos tribunais pátrios. 

 

2. O DIREITO CIVIL BRASILEIRO NA CONTEMPORANEIDADE: 

DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 AOS 30 ANOS DE VIGÊNCIA DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

O presente tópico aborda, em linhas gerais, os avanços 

empreendidos no Direito Civil brasileiro, passando pela história da família, 

assim como as transformações desde o Código Civil de 1916 até a 

promulgação da Constituição de 1988 e do Código Civil de 2002. 

Apresenta também o conteúdo e significado dos princípios constitucionais 

que provocaram a chamada Constitucionalização do Direito Civil e que 

permitiram a investigação e reconhecimento de novos direitos no campo do 

direito privado, a exemplo da família multiespécie e sua análise pelos 

tribunais brasileiros, objeto de pesquisa do presente trabalho.  

 

2.1 O CÓDIGO CIVIL DE 1916: PROTEÇÃO PATRIMONIAL E 

ESTRUTURA PATRIARCAL DA FAMÍLIA 

 

O Direito de Família brasileiro sofreu, nas últimas décadas, uma 

grande mudança em sua concepção. No advento do Estado Liberal, 



- 165 - |   Direito em Perspectivas 

 

caracterizado pela mínima intervenção do Estado nas relações privadas, 

tinha-se a ideia de família patriarcal, na qual o pai era o detentor de todo o 

poder familiar. A mulher ainda era o sexo frágil e menor, sendo submisso 

ao homem, que era considerado o chefe da família (PARODI, 2007, p. 40).  

Admitia-se o matrimônio como a única fonte de construção da 

família. Se o adultério feminino era punido rigidamente, por força da visão 

machista da época, o adultério masculino contava com a anuência da 

sociedade. Desde que a atenção masculina não fosse desviada dos cuidados 

materiais da casa, entendia-se corriqueira a sua traição (NADER, 2013, p. 

12). 

Nesta época, percebia-se que o modelo de família estava 

relacionado com a proteção do patrimônio. Exemplo disso, é que o Código 

Civil de 1916 visava proteger o patrimônio da família e não seus 

integrantes, tanto é que dos 290 artigos relacionados à família, 151 eram de 

interesse patrimonial.  O Código separava os direitos e deveres do marido 

dos direitos e deveres da mulher, não reconhecia os filhos havidos fora do 

casamento, além de só admitir o casamento como entidade familiar 

(PARODI, 2007, p. 40). 

A concepção machista da família antiga começou a cair por terra 

com a superveniência das duas Grandes Guerras, visto que os homens, 

verdadeiros provedores das famílias, encontravam-se no campo de batalha. 

Com isso, as mulheres acabaram assumindo a gestão familiar.  Assim se 

manifesta Parodi: 

Desamparados do poder totalitário do pater, por necessidade 

as esposas assumem a gestão do patrimônio familiar, 

delegadas nas autoridades sobre o comando da casa e dos 

filhos. Muitas se viam, pela primeira vez atirada ao mercado 

de trabalho, como à cova dos leões, haja vista que os homens, 

verdadeiros provedores de outrora, estavam na guerra, com os 

filhos mais velhos. Sem formação profissional, as mulheres se 

adaptam a funções compatíveis com sua estrutura física e se 

descobrem competentes para as tais, ganhando, dali em diante 

lugar definitivo no espaço econômico, dantes restrito aos 

machos da espécie (PARODI, 2007, p. 42). 
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A essas transformações seguiram-se outras, como a revolução 

sexual nos anos 70, o desenvolvimento de métodos contraceptivos, que 

permitiram que a mulher escolhesse o momento de constituição de uma 

família, o fortalecimento da inserção da mulher no mercado de trabalho, 

dentre outras. A Constituição de 1988, como se verá a seguir, trouxe 

inúmeras outras modificações no Direito Civil e na conformação da 

estrutura familiar.  

 

2.2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL 

 

Com o Estado Social, o Estado passou a intervir na esfera privada, 

com o objetivo de proteger os mais fracos. Neste momento, ocorre a 

repersonalização ou despatrimonialização do Direito Civil. Aqui o 

patrimônio já não é mais a maior preocupação do legislador em relação ao 

Direito das famílias, caindo por terra também o modelo de família 

patriarcal. Nota-se que a patrimonialização das relações civis é 

incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, 

adotados na nossa Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III 

(NADER, 2013, p. 15).  

A Constituição de 1988 veio consolidar a nova visão da família, 

encarando-a como um conjunto de pessoas que se reúnem e se organizam 

em razão do afeto, com o intuito de possibilitar o pleno desenvolvimento 

da dignidade de cada um de seus membros que vivem em comunhão de 

vida.  Com a nova Constituição, vieram à igualdade entre homens e 

mulheres (art. 226, parágrafo 5º CF/88), os filhos começaram a ser tratados 

de forma igualitária, não havendo mais distinção entre os filhos 

provenientes do casamento e fora dele (art. 226, parágrafo 6º CF/88), além 

de ter ocorrido o reconhecimento de outras entidades familiares além da 

proveniente do casamento (art. 226, caput, CR/88).  

Nota-se, portanto, que com a Constitucionalização do Direito Civil, 

ocorreu uma mudança de foco do Direito das Famílias, visto que a 
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preocupação agora é voltada mais para a pessoa dos membros da família, e 

não mais somente para a instituição em si (NADER, 2013, p. 15). Dentre 

os inúmeros avanços empreendidos no direito de família, a Constituição de 

1988 passou a entender como entidade familiar a união estável entre 

homem e mulher, assim como a família formada por qualquer um dos pais 

e seus descendentes, desvinculando-a do casamento. Posteriormente, o 

Supremo Tribunal Federal adotou a união homoafetiva como família, pela 

consideração da liberdade e da dignidade reconhecida a todo e qualquer 

casal. Nessas conquistas alcançadas pela Constituição de 1988, destaque-se 

o abandono da ideia de um único modelo de família:  

 

Com a Constituição de 1988, atentou-se para um fato 

importante: não existe apenas um modelo de família, como 

queriam crer o Código Civil de 1916 e a Igreja Católica. A 

ideia de família plural, que sempre foi uma realidade, passou 

a integrar a pauta jurídica constitucional e, portanto, de todo o 

sistema. Reconhecem-se hoje não só a família modelar do 

antigo Código, formada pelos pais e filhos, mas, além dela, a 

família mono parental, constituída pelos filhos e por um dos 

pais; a família fraterna, consistente na vida comum de dois ou 

mais irmãos; até mesmo as famílias simultâneas, dentre 

outras, são reconhecidas (FIÚZA, 2015, p. 1181). 

 

Todas as transformações e avanços mencionados decorreram 

diretamente da incidência normativa dos princípios constitucionais e dos 

direitos fundamentais na interpretação e aplicação da legislação 

infraconstitucional, fenômeno conhecido como a Constitucionalização do 

Direito Civil, pressuposto interpretativo do Estado Democrático de Direito 

e da necessidade de uma interpretação que tenha como premissa os direitos 

fundamentais. 

A constitucionalização do Direito Civil significa a investigação 

dos institutos deste ramo do direito a partir dos princípios maiores que 

condicionam a interpretação jurídica na atualidade e que serão estudados a 

seguir. 
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2.3. OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO DE FAMÍLIA: A 

DIGNIDADE HUMANA E A CONSTRUÇÃO NORMATIVA DO 

PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Em decorrência do princípio da supremacia da Constituição, o 

direito civil deve ser interpretado conforme os princípios constitucionais. 

No que diz respeito ao significativo papel dos princípios, Bonavides 

doutrina que:  

Tudo quanto escrevemos fartamente acerca dos princípios, em 

busca de sua normatividade, a mais alta de todo o sistema, 

porquanto quem os decepa arranca as raízes da árvore jurídica 

se resumem no seguinte: não há distinção entre princípios e 

normas, os princípios são dotados de normatividade, as 

normas compreendem regras e princípios, a distinção 

relevante não é, como nos primórdios da doutrina, entre 

princípios e normas, mas entre regras e princípios, sendo as 

normas o gênero, e as regras e os princípios a espécie. Daqui 

já se caminha para o passo final da incursão teórica: a 

demonstração do reconhecimento da superioridade e 

hegemonia dos princípios na pirâmide normativa; supremacia 

que não é unicamente formal, mas sobretudo material, e 

apenas possível na medida em que os princípios são 

compreendidos e equiparados e até mesmo confundidos com 

os valores, sendo, na ordem constitucional dos ordenamentos 

jurídicos, a expressão mais alta da normatividade que 

fundamenta a organização do poder. (BONAVIDES, 2000, p. 

110) 

 

Nesse sentido, torna-se de fundamental importância a 

apresentação do significado dos princípios constitucionais aplicáveis à 

presente investigação, a exemplo, da liberdade, da autonomia da vontade, o 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana. A Constituição de 1988 

disciplina a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se a todos a inviolabilidade do direito à vida. Com 

efeito, o Estado tem o dever de assegurar esse direito em atendimento ao 

respeito de todos os princípios constitucionais, como o da dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 1º, III da Constituição Federal de 1988, in 

verbis: 

A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...) III- a dignidade da pessoa humana. 
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O referido conceito de dignidade é inerente a toda pessoa e, em 

virtude de ter sido alçado como fundamento do Estado Democrático de 

Direito, não permite qualquer possibilidade de mitigação ou não aplicação. 

De se ressaltar também que, em atendimento ao princípio da supremacia da 

Constituição, todo o ordenamento jurídico infraconstitucional deve se 

adequar à nova principiologia constitucional. Rocha, discorrendo acerca do 

princípio ora exposto, afirma que: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana entranhou-se no 

constitucionalismo contemporâneo, daí partindo e fazendo-se 

valer em todos os ramos do direito. A partir de sua adoção se 

estabeleceu uma nova forma de pensar e experimentar a 

relação sociopolítica baseada no sistema jurídico; passou a ser 

princípio e fim do direito contemporaneamente produzido e 

dado à observância no plano nacional e internacional. 

(ROCHA, 1999, p. 24)  

 

O conceito de dignidade humana e sua importância para a 

interpretação do direito civil em uma perspectiva constitucionalizada 

viabilizou a proteção do afeto como valor jurídico tutelável. De acordo 

com Farias e Rosenvald (2017, p. 129): 

 

[...] o afeto caracteriza a entidade familiar como uma 

verdadeira rede de solidariedade, constituída para o 

desenvolvimento da pessoa, não se permitindo que uma delas 

possa violar a natural confiança depositada por outra, 

consistente em ver assegurada a dignidade humana, 

assegurada constitucionalmente. E mais: o afeto traduz a 

confiança que é esperada por todos os membros do núcleo 

familiar e que, em concreto, se materializa no necessário e 

imprescindível respeito às peculiaridades de cada um de seus 

membros, preservando a imprescindível dignidade de todos. 

Em síntese, é a ética exigida nos comportamentos humanos, 

inclusive familiares, fazendo com que a confiança existente 

em tais núcleos seja o refúgio das garantias fundamentais 

reconhecidas a cada um dos cidadãos.  

 

Tartuce explica que o princípio da afetividade não possui previsão 

específica no ordenamento jurídico brasileiro, sendo extraído da 

interpretação de outros princípios: 
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O princípio da afetividade aborda, em seu sentido geral, a 

transformação do direito mostrando-se uma forma aprazível 

em diversos meios de expressão da família, abordados ou não 

pelo sistema jurídico codificado, possuindo em seu ponto de 

vista uma atual cultura jurídica, permitindo o sistema de 

protecionismo estatal de todas as comunidades familiares, 

repersonalizando os sistemas sociais, e assim dando enfoque 

no que diz respeito ao afeto atribuindo uma ênfase maior no 

que isto representa. Decerto o princípio da afetividade, 

entendido este como o mandamento axiológico fundado no 

sentimento protetor da ternura, da dedicação tutorial e das 

paixões naturais, não possui previsão legal específica na 

legislação pátria. Sua extração é feita de diversos outros 

princípios, como o da proteção integral e o da dignidade da 

pessoa humana, este também fundamento da República 

Federativa do Brasil. (TARTUCE, 2013, n.p.) 

 

Todas essas conceituações e explicações do significado e 

importância dos princípios constitucionais mostram que estes são de 

fundamental importância para a compreensão dos direitos fundamentais e 

reconhecimento de novas situações jurídicas, a exemplo dos já 

mencionados avanços ocorridos no âmbito do direito civil, bem como na 

discussão, ainda embrionária, da família multiespécie, que será apresentada 

a seguir.  

 

2.4. NOVOS AVANÇOS INTERPRETATIVOS: A FAMÍLIA 

MULTIESPÉCIE 

 

Por tudo que já se disse sobre as transformações pelas quais a 

ideia de família passou ao longo do tempo, percebe-se na atualidade que 

muitas famílias têm como costume a criação de animais domésticos, seja 

para entretenimento, companhia, desenvolvimento do sentimento de 

responsabilidade junto aos filhos, dentre outros motivos. De acordo com 

Carrão: 

O fato de que cães e gatos fazem parte da família é um 

fenômeno atual. No Brasil, por exemplo, começou no fim do 

século XX quando a função de companhia superou as funções 

de guarda e de controle de pragas que eram atribuídas a essas 

espécies. A entrada dos animais nos espaços internos das 

casas foi impulsionada pela verticalização dos grandes centros 

urbanos, que impossibilitou a criação de animais em quintais 

e jardins. Paralelamente com as mudanças nos padrões 

familiares, os animas de estimação começaram a assumir a 
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função de companhia não só para as crianças como para os 

adultos também. (CARRÃO, 2017, p. 17) 

 

O debate sobre o tratamento conferido aos animais não é 

necessariamente novo, encontrando posicionamentos diametralmente 

opostos acerca do tema, como se verá a seguir. Singer observa que 

Bentham foi um dos primeiros a defender que a ideia o princípio moral 

básico da igual consideração de interesses se aplicaria tanto aos membros 

da espécie humana como aos de outras espécies (2010, p. 32). Tendo 

defendido referidas ideias no período em que as colônias britânicas ainda 

tratavam os escravos negros como hoje tratamos os animais não humanos, 

o autor inglês defendeu o seguinte:  

 

Poderá chegar o dia em que o resto da criação animal adquira 

aqueles direitos que só a mão da tirania lhe poderia ter 

retirado. Os franceses já descobriram que a negrura da pela 

não é razão para entregar irremediavelmente um ser humano 

ao capricho de um algoz. Um dia poderá reconhecer-se que o 

número de patas, a vilosidade da pele ou o término do os 

sacrum são razões igualmente insuficientes para entregar um 

ser sensível ao mesmo destino. Que outra coisa deverá traçar 

a fronteira insuperável? Será a faculdade da razão ou, talvez, 

a faculdade do discurso? Mas os cavalos ou os cães adultos 

são animais incomparavelmente mais racionais ou 

comunicativos do que um bebê de um dia, uma semana ou 

mesmo um mês. Mas, supondo que isto não era verdade, que 

importaria isso? A questão não é “Será que podem 

raciocinar?” nem “Será que podem falar?”, mas “Será que 

podem sofrer?”.  (BENTHAM APUD SINGER, 2010, p. 33) 

 

Se os animais são costumeiramente tratados pelo ordenamento 

jurídico como sendo coisas, referida concepção vem se modificando nos 

últimos anos, pelo reconhecimento da dignidade ínsita aos animais, que os 

fazem merecedores de igual consideração e respeito, assim como a 

proibição de tratamento degradante. Leandrini (2016, p. 27), em estudo 

dedicado ao tema, reflete que:  

 

[...] infelizmente, o indivíduo na sua arrogância suprema, 

maltrata, agride e aceita as crueldades com os animais, por 

acreditar que a espécie humana seja superior às demais, 

porém, é preciso compreender e reconhecer que os animais 

fazem parte do mesmo ecossistema.  
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Oliven e Chalfun explicam a visão tradicional do direito civil do 

tratamento dos animais como sendo coisas, seja no âmbito dogmático, seja 

pela sua própria classificação feita pela literatura jurídica especializada:  

 

Essa perspectiva que o animal é uma coisa, propriedade, ser 

criado para servir ao homem, o que é reforçado pelos artigos 

previstos no Código Civil, que trazem uma previsão de 

propriedade e a classificação como bem semovente. É 

possível a compra e venda de animais chamados domésticos 

ou de estimação, leilões, e reclamações por vício redibitório 

ou por vício oculto (OLIVEN; CHALFUN, 2017, p. 152-

153).  

 

No que diz respeito ao Direito das Famílias, os mesmos autores 

explicam a recente tendência de modificação do tratamento anteriormente 

atribuído aos animais:  

No âmbito do Direito de Família, os animais nem sempre 

eram considerados como membros desta, seja pela ausência 

de legislação específica que os tutele diretamente ou pela 

posição conservadora civilista. Esta visão vem se 

modificando ao longo dos anos, principalmente na esfera 

doutrinária e jurisprudencial. Projetos estipulam a alteração 

da natureza jurídica dos animais, com previsão de entes 

despersonalizados, dignidade, e de que não são coisas. 

Expressões como propriedade, posse, dono são criticadas por 

darem a conotação de coisa, pretendendo-se a alteração desse 

status (OLIVEN; CHALFUN, 2017, p. 153).  

 

A arrogância humana acima mencionada, bem como a percepção 

dos animais e dos humanos como partes integrantes do mesmo 

ecossistema, começa a ser modificada na década de 1970 no âmbito 

legislativo e jurisprudencial. No que diz respeito à conjuntura internacional 

sobre o tema, Oliveira e Chalfun (2017, p. 154) explicam que:  

 

[...] o movimento em prol dos direitos dos animais ganhou 

força na década de 1970, com o questionamento da natureza 

jurídica de objeto, na universidade de Oxford, com filósofos 

como Richard Ryder, que cria o termo especismo. No Brasil 

também cresce o questionamento e a defesa de mudança da 

natureza jurídica dos animais. Há formação de nova área do 

Direito, defendendo os animais como titulares de direitos 

fundamentais, como sujeitos de direito, como entes 

despersonalizados.  
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Seguin et al. (2016) citam, no âmbito da conjuntura internacional 

da modificação no tratamento conferido aos animais o papel 

desempenhado pela ONU e pela União Europeia:  

 

Há que se ressaltar que, já em 1978, a Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO 

proclamou a Declaração Universal do Direito dos Animais, 

que se inicia com a consideração de que “todo o animal 

possui direitos” reforçada em seus arts. 1.º, 2.º, o direito à 

vida e ao respeito. O art. 5º estabelece que os animais que 

vivem “tradicionalmente no meio ambiente do homem têm o 

direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida 

e de liberdade que são próprias da sua espécie”. Merece 

destaque ainda o Tratado de Amsterdam, de 1997, que 

modificou o Tratado da União Europeia, os Tratados 

Constitutivos das Comunidades Europeias e determinados 

Atos Conexos, contém, entre esses documentos, o protocolo 

sobre a proteção e o bem estar dos animais, para garantir uma 

maior proteção e respeito aos animais como seres sensíveis 

(SEGUIN ET. AL, 2016, p. 7). 

 

Com efeito, no ano de 2017 foi aprovada uma lei em Portugal que 

institui o Estatuto Jurídico dos Animais, que modificou disposições do 

Código Civil e do Código de Processo Civil português e teve por objetivo 

reconhecer a natureza dos animais como “seres vivos dotados de 

sensibilidade” (OLIVEN; CHALFUN, 2017, p. 153).  

Como pontuado no início desta investigação, a modificação no 

tratamento conferido aos animais decorre de um fenômeno maior, qual 

seja, a constitucionalização do direito civil, que tem como pressuposto de 

sua concretização a previsão, no ordenamento jurídico interno e na 

proteção enquanto direitos fundamentais, os direitos humanos consagrados 

nos tratados internacionais. A própria previsão da dignidade humana e da 

solidariedade social como, respectivamente, fundamento e objetivo 

fundamental do Estado Democrático de Direito, é que permitiu a 

repersonalização do Direito das Famílias de modo que este passasse a 

abarcar inúmeras possibilidades de constituição familiar, incluindo os 

animais como integrantes de seu seio.  

Ainda sobre as mudanças verificadas no tratamento dos animais 

nos últimos anos, Carrão menciona uma tendência legislativa que lhes 
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descaracteriza como coisas sem, contudo, lhes conferir personalidade 

jurídica. De acordo com a autora:  

 

Não considerar animais como coisas, parece provocador, mas 

tudo tem andando neste sentido. Para começar a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura editou, 

em 27 de janeiro de 1978, a Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, em sessão realizada em Bruxelas, que 

afirma que os animais têm direito, o que implica a discussão 

sobre sua possível personificação. Cuidou também de 

estabelecer premissas para a tutela desses, proibindo seu 

extermínio, maus tratos e atos cruéis. (CARRÃO, 2017, p. 24)  

 

Na investigação da presente pesquisa, percebe-se a discussão, 

ainda inicial, sobre a temática e a construção de um novo tratamento 

atribuído aos animais, notadamente pelas poucas pesquisas disponíveis na 

literatura jurídica especializada. Contudo, o direito como regulador da vida 

em sociedade deve se adequar às constantes mutações a que esta está 

sujeita, de modo a dar uma resposta constitucionalmente adequada aos 

problemas que se apresentam na atualidade. Nesse sentido, Levai reflete 

que: 

A justiça dos homens muitas vezes é injusta. Aqueles que 

sustentam a visão antropocêntrica do direito constitucional, 

que tem o homem como o único destinatário das normas 

legais, que acreditam ser a crueldade um termo jurídico 

indeterminado, que defendem a função recreativa da fauna e 

que põem o ser humano como usufrutuário da natureza, 

rendem assim uma infeliz homenagem à intolerância, ao 

egoísmo e à insensatez. Porque o Direito não deve ser 

interpretado como mero instrumento de controle social, que 

garante interesses particulares e que divide bens. Deve 

projetar-se além da perspectiva privada, buscando a retidão, a 

solidariedade e a virtude (LEVAI, 2006. p. 175).  

 

Atualmente, percebe-se que as modificações acima mencionadas 

fizeram com que os animais, não raras vezes, passassem a ser tratados 

como sendo integrantes da entidade familiar. 

A construção de um novo tratamento jurídico atribuído aos 

animais, além de ser um imperativo da solidariedade e virtude, como 

mencionado acima, representa, na atualidade, uma nova e instigante 

temática no âmbito do Direito das Famílias, qual seja a família 

multiespécie, que consiste “em um grupo familiar composto por pessoas 
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que reconhecem e legitimam seus animais de estimação como membros da 

família, e onde a convivência é respeitosa, e são travadas interações 

significativas”. (CARRÃO, 2017, p. 11)  

No que diz respeito ao tratamento dos animais como integrantes 

da família, Seguin et. al apresentam um exemplo interessante desta nova 

conformação familiar em decorrência do afeto para com os animais. De 

acordo com os autores, o Projeto de Lei nº 305/2013, em trâmite na 

Câmara dos Deputados de São Paulo, tem como proposta permitir que 

animais de estimação possam ser enterrados nos mesmos jazigos de seus 

donos. O projeto tem como justificativa o afeto dos familiares para com os 

animais (SEGUIN ET. AL, 2016, p. 7).  

Em que pese o caráter incipiente da discussão, tem-se a 

necessidade de se fazer um estudo do tema da extinção do vínculo conjugal 

e a discussão sobre o destino dos animais domésticos, o que traz a 

redobrada necessidade da presente investigação para o lançamento de 

novas luzes sobre o tema, contribuindo para uma solução 

constitucionalmente adequada destes casos. 

 

3. O TRATAMENTO JURÍDICO CONFERIDO AOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS  

 

A Constituição de 1988, da mesma forma que protege à entidade 

familiar, conforme já mencionado no tópico dois, também apresentou 

grandes avanços no que diz respeito à proteção do meio ambiente. No 

artigo 225 da Constituição está previsto que todos têm ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, por ser um bem de uso comum do povo e 

essencial à saúde e qualidade de vida, devendo o Poder Público e a 

coletividade defendê-lo de modo a preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (BRASIL, 1988). 

 Dentre os deveres do Poder Público e da sociedade na proteção 

do meio ambiente, o art. 225 § 1º assegura a efetividade do direito em 

comento mediante políticas públicas como o dever de proteção da "fauna e 
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a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade". (BRASIL, 1988). 

 De acordo com Seguin et. al, a Lei n. 9.605/1998: 

 

[...] no art. 32, penaliza o abuso, os maus-tratos, o ferimento 

ou a mutilação de animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos, com detenção, de três 

meses a um ano e multa, que será aumentada de um sexto a 

um terço, se ocorrer a morte do animal. Equipara a este tipo 

quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 

ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 

recursos alternativos. Este dispositivo deixou a comunidade 

cientifica em polvorosa, posto ser comum a testagem de 

remédios em animais antes do uso em humanos. A bem da 

verdade havia um excesso e era comum, em aula de biologia, 

no segundo grau, ocorrer a dissecação de animais como parte 

do processo didático. (SEGUIN ET. AL, 2016, p. 4). 

 

Os mesmos autores também mencionam a modificação 

empreendida pela Lei nº 11.794/08 46, que revogou a Lei nº 6.368/79 47 e 

passou a restringir a utilização de animais em pesquisas científicas, bem 

como a permissão para estabelecimentos de ensino superior e de educação 

profissional técnica de nível médio da área biomédica. 

Destaque-se que a menção das normas acima, sem qualquer 

pretensão de exaurimento do tema, se mostra em consonância com o novo 

tratamento conferido aos animais no cenário internacional, a partir das 

modificações legislativas empreendidas pela ONU e pela União Europeia, 

já mencionada no tópico dedicado à apresentação da família multiespécie.  

Diante da falta de uma legislação específica para disciplinar as 

relações decorrentes do término da relação conjugal e a continuidade dos 

direitos e deveres dos cônjuges para com seus animais domésticos, o tema 

 
46 A Lei n. 11.794/2008 Regulamenta o inciso VII do § 1o do art. 225 da Constituição 

Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; revoga a Lei 

no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras providências. 

47 A Lei n. 6.368/1976 dispunha sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito 

e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 

psíquica. 
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vem sendo analisado pelo Poder Judiciário a partir das normas que tratam 

da propriedade, assim como pela aplicação analógica das normas do 

Direito de Família, a exemplo da guarda dos filhos.  

 

4. ANÁLISE DA FAMÍLIA MULTIESPÉCIE PELOS TRIBUNAIS E 

O RECURSO ESPECIAL 1.713.167 SP  

 

Diante da inexistência de uma regulamentação legislativa 

específica, conforme mencionado acima, os casos que envolvem famílias 

multiespécie e que já foram analisados pelo Poder Judiciário trazem uma 

reconstrução do princípio da dignidade humana dos integrantes da entidade 

familiar e a afetividade destes para com os animais de estimação como 

fundamentos determinantes das decisões que serão tratadas a seguir.  

Registre-se que, não obstante o costume da presença de animais 

domésticos nos lares brasileiros e a recorrência com que o término de 

relações conjugais acontece no Brasil, pouquíssimos casos até o presente 

momento discutiram o tema objeto da pesquisa.  

Para fins de demarcação metodológica do trabalho, apresentam-se, 

em linhas gerais, considerações sobre algumas decisões do Poder Judiciário 

brasileiro quando da análise de casos caracterizados por uma família 

multiespécie.  

Em janeiro de 2015, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro julgou a apelação cível nº 0019757-79.2013.8.19.0208, 

interposta contra decisão da 5ª Vara de Família do Fórum do Meier, que 

decidiu ação relativa à dissolução de união estável cumulada com partilha 

de bens. No caso em análise, foi julgado parcialmente procedente o pedido 

para reconhecer e dissolver a união estável, assim como reconhecer que a 

mulher seria a legítima proprietária do cão (TJRJ, 2015). 

Interposta a apelação, a qual versou exclusivamente sobre a 

guarda do animal doméstico, a turma reconheceu que, não obstante o 

argumento do recorrente de que seria o principal responsável pelos 
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cuidados do animal, este teria sido dado por ele à esposa para animá-la 

após a triste notícia de um aborto que sofrera. (TJRJ, 2015) 

Contudo, é interessante destacar que, mesmo com o 

reconhecimento da “propriedade” da mulher sobre o cão, o tribunal 

reconheceu a complexidade do caso e seu caráter desafiador, não podendo 

deixar de decidir o caso por conta de inexistência de previsão legal sobre o 

tema. Com efeito, o acórdão mencionou como fundamento decisório um 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados que trata em específico do tema 

enfrentado:  

Neste contexto, e sem que se chegue a discussão etérea de 

atribuir direitos subjetivos a animais de estimação, mas 

também atento a importância do tema aqui abordado, é que 

tramita perante a Câmara dos Deputados o projeto de lei 

n°1.058/2011, de autoria do Deputado DR. UBIALI que visa 

justamente dispor ‘sobre a guarda dos animais de estimação 

nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e do vínculo 

conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências’.   

Dentre outras diversas disposições, prevê tal PL: 

‘Art.2°- Decretada a dissolução da união estável hétero ou 

homoafetiva, a separação judicial ou divórcio pelo juiz, sem 

que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos animais 

de estimação, será essa atribuída a quem demonstrar maior 

vínculo afetivo com o animal e maior capacidade para o 

exercício da posse responsável. 

Parágrafo único: entende-se como posse responsável os 

deveres e obrigações atinentes ao direito de possuir um 

animal de estimação (TJRJ, 2015, n.p.). 

 

Assim, tendo como fundamento argumentos de princípio, o 

recurso foi parcialmente provido para permitir ao recorrente a posse 

provisória do animal: 

 

Diante de tal contexto, impõe-se uma reflexão: De fato, 

cotejado o “ambiente normativo” constata-se que não existe 

legislação pátria que discipline de modo satisfatório e 

especifico a questão. Contudo, se o postulado da dignidade da 

pessoa humana tem ostentado tão multifária aplicabilidade, 

espraiando seus efeitos a tantos ramos de direito e “hard 

cases”, não seria razoável e plausível que, mesmo a despeito 

de ausência de previsão legal (somente ainda objeto de 

projeto de lei) que o julgador propusesse solução à lide, ainda 

que intermediária, mas consentânea com o atendimento dos 

interesses em jogo? A resposta é claramente positiva, até em 

homenagem ao princípio que veda o non liquet, a proibir que 

se deixe de entregar a jurisdição por obscuridade da demanda 
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ou norma que lhe discipline. Outrossim, e atento a todos os 

parâmetros até aqui apresentados, aos quais acresço o fato de 

que o animal em questão, até por sua idade (avançada), 

demanda cuidados que recomendam a divisão de tarefas que 

lhe digam respeito é que, a despeito da propriedade 

reconhecidamente conferida à apelada, seja permitido ao 

recorrente ter consigo a companhia do cão Dully, exercendo a 

sua posse provisória, devendo tal direito ser exercido no seu 

interesse e em atenção às necessidades do animal, facultando-

lhe buscar o cão em fins de semana alternados, às 08:00h de 

sábado, restituindo-lhe às 17:00hs do domingo, na residência 

da apelada (TJRJ, 2015, n. p.). 

 

Percebe-se que, independentemente da utilização dos termos e 

institutos previstos no Código Civil, seja a posse provisória do primeiro ou 

a guarda alternada, o atendimento da pretensão daqueles que buscam 

preservar o afeto que sentem pelos animais de estimação.  

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou 

de forma pioneira sobre o tema no julgamento do Recurso Especial48 

1.713.167/SP, processo que tramitou em segredo de justiça e que discutia a 

possibilidade da guarda compartilhada de animais de estimação quando da 

separação do casal (STJ, 2018).  

Na primeira instância, o requerente ajuizou ação buscando a 

regulamentação de visitas a animal de estimação, argumentando que 

conviveu com a requerida por mais de sete anos em união estável e tendo 

adquirido, no ano de 2008, uma cadela Yorkshire chamada Kimi. 

Argumentou que com o passar do tempo surgiu um grande apego e 

sentimento de afeto pelo animal, tendo o requerente ficado inteiramente 

responsável pelos gastos inerentes ao pet.  

A união teve seu fim em 2011 e o requerente teria ficado 

inicialmente com a mascote, que em seguida permaneceu com a requerida. 

Em que pese sempre ter mantido visitas ao animal na residência da 

requerida, esta passou a impedir que o requerente tivesse contato com o 

animal, o que teria lhe causado imensa angústia (STJ, 2018). 

 
48 O Recurso Especial está previsto no art. 105, inciso III, alíneas “a” a “c” da 

Constituição de 1988, e tem por objetivo a uniformização da legislação federal pelo 

Superior Tribunal de Justiça.  
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Na decisão, o juízo de primeira instância julgou o pedido 

improcedente, justificando a decisão no fato de que, apesar da relação 

afetiva, o animal de estimação é um semovente, não se podendo considerá-

lo, portanto, parte integrante da relação familiar como os filhos. E uma vez 

que a requerida apresentou prova de exclusiva propriedade sobre o cão, 

deveria ser reconhecida como sua única proprietária (STJ, 2018). 

Inconformado, o requerente interpôs apelação, a qual foi dada 

parcial provimento para fixação da forma de visitação, pontuando-se como 

justificativa a omissão legislativa sobre a hipótese do julgamento e a 

necessidade por decisão por analogia, aplicando-se o instituto da guarda de 

menores (STJ, 2018). 

Interposto Recurso Especial em face do acórdão do TJ/SP, alegou-

se o desrespeito à coisa julgada operada na dissolução de união estável, que 

reconhecera a inexistência de bens móveis ou imóveis a partilhar, e que 

caberia ao recorrido ter optado pela mantença do “bem” em regime de 

condomínio. (STJ, 2018)  

Nesse caso paradigma, o julgamento teve início em 22/05/2018 e 

foi interrompido por força de um pedido de vista. 

Na oportunidade, o Ministro Luiz Felipe Salomão considerou com 

segurança a possibilidade de se reconhecer ao ex-companheiro o direito de 

visita ao animal doméstico, afirmando que o Judiciário vem sendo instado 

a decidir sobre casos semelhantes, registrando não se tratar de um caso 

menor ou bizarro, mas de uma questão importante na vida daqueles que se 

veem envolvidos em uma família multiespécie.  

O Ministro consignou que a discussão sobre a entidade familiar e 

seus animais de estimação “é cada vez mais recorrente no mundo da pós-

modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo 

ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela 

necessidade de sua preservação como mandamento constitucional”, 

conforme previsão do art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição de 1988 

(STJ, 2018, p. 6). 
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Em seu voto, o Ministro observou, no mesmo sentido do que 

defendido nesta pesquisa, o Código Civil tipificou os animais como coisas 

quanto à sua natureza jurídica, atribuindo-lhes a qualidade de propriedade, 

fato que não se altera o afeto recebido dos familiares como se também 

fosse um. Contudo, em face “do valor subjetivo único e peculiar” da 

companhia dos animais, sentimentos bastante íntimos de seus donos são 

aflorados e que é completamente diferente de qualquer outro tipo de 

propriedade privada, o que demonstraria que “o regramento jurídico dos 

bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, 

a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples 

discussão atinente à posse e à propriedade” (STJ, 2018, p. 6 ). 

Reconhecendo que os animais são seres dotados de sensibilidade e 

que na dissolução da entidade familiar em que se discuta sobre animais, a 

resolução adotada deverá atender a própria evolução da sociedade, “com a 

proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal”, o Ministro 

Luiz Felipe Salomão negou provimento ao Recurso Especial, mantendo a 

decisão do TJ/SP que reconheceu o direito de visitas ao animal (STJ, 

2018). 

A Ministra Isabel Gallotti, apesar de render judiciosos 

cumprimentos ao voto do Relator, acabou dele divergindo, sob o 

argumento de que não caberia ao Judiciário criar direitos e impor 

obrigações não previstos em lei, ressaltando a existência de projeto 

legislativo sobre a temática e que não teve andamento (STJ, 2018, p. 26). 

O Ministro Marco Buzzi reconheceu em seu voto a tendência de 

humanização dos animais e, na mesma linha dos argumentos colacionados 

pelo Relator, se valeu de fundamento jurídico diverso para tratar da 

questão, qual seja a copropriedade prevista nos arts. 1.314 e 1.315 do 

Código Civil, negando provimento ao Recurso Especial e mantendo a 

decisão do tribunal local (STJ, 2018, p. 31). 

O Ministro Lázaro Guimarães consignou em seu voto 

entendimento da correção da decisão tomada pelo juiz na primeira 
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instância. Por fim, o Ministro Antônio Carlos Fereira acompanhou o voto 

do Ministro Relator (STJ, 2018). Assim, por maioria, negou-se provimento 

ao Recurso Especial, restando mantida a regulamentação de visita decidida 

na segunda instância.  

Pela análise dos votos e dos argumentos invocados pelos 

Ministros, percebe-se o reconhecimento do Judiciário da necessidade de 

uma interpretação constitucionalizada do direito civil, que não se prenda a 

uma leitura legalista das disposições legais potencialmente aplicáveis, 

reconhecendo a importância dos princípios da dignidade humana e 

afetividade, bem como a evolução observada no direito civil e, em especial, 

no direito de família nos últimos anos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Direito Civil e, em especial, o Direito de Família, passou por 

inúmeras transformações, de acordo com as características da sociedade à 

época da promulgação da legislação, a exemplo do Código Civil de 1916 e 

seu viés patriarcal e patrimonial, assim como os avanços decorrentes na 

Constituição de 1988 e no Código Civil de 2002.  

A Constituição de 1988 trouxe uma verdadeira revolução na 

interpretação do Direito Civil, notadamente pela preocupação quanto à 

efetivação dos direitos fundamentais, em consonância com o Estado 

Democrático de Direito. Esta nova forma de compreensão do direito 

privado, baseada na dignidade humana e no princípio da afetividade é 

chamada de Constitucionalização do Direito Civil, marco teórico da 

presente pesquisa.  

Dentre as inúmeras transformações pelas quais a entidade familiar 

passou ao longo do tempo, tem-se na atualidade o costume familiar de 

criação de animais domésticos, não raras vezes como integrantes da 

família. Por força do afeto dos integrantes da entidade familiar para com os 

animais domésticos e a necessidade de preservação deste sentimento, surge 
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a família multiespécie, que reconhece os animais como pertencentes da 

entidade familiar.  

Quando da dissolução da entidade familiar, surge à necessidade de 

se discutir inúmeros pontos atinentes à vida do casal, a exemplo da partilha 

de bens, alimentos, guarda e visitação dos filhos. Em que pese à previsão 

constitucional de proteção do meio ambiente e preservação da fauna, assim 

como outras legislações, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não tem 

uma legislação específica para regulamentação do direito de guarda dos 

animais domésticos, o que desafia o esforço hermenêutico do Poder 

Judiciário nos casos que até o momento lhe foram submetidos e trataram da 

questão.  

Apesar da novidade do tema e sua incipiente discussão, os 

tribunais brasileiros têm se mostrado favoráveis ao reconhecimento da 

possibilidade de guarda de animais domésticos no caso de dissolução de 

união estável ou vínculo conjugal, assim como já existem projetos de lei 

buscando disciplinar a mesma situação. Conclui-se que a guarda 

compartilhada de animais domésticos é plenamente possível, forçado 

princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e os princípios da 

dignidade e afetividade como norteadores da interpretação 

constitucionalizada do Direito de Família. 
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CAPÍTULO IX 

________________________________________________________________________ 

A INICIATIVA PROBATÓRIA DO 
JUIZ NO PROCESSO CIVIL, VIÉS 

DE CONFIRMAÇÃO E 
PROCESSUALIDADE 

DEMOCRÁTICA 

 

 

Sidiney Duarte Ribeiro49 

Mário Lúcio Quintão Soares50 

 

RESUMO: Este artigo refletirá sobre a iniciativa judicial probatória, no 

contexto do Processo Civil, segundo as disposições normativas presentes 

no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse desiderato, considerar-se-á as 

construções teóricas do paradigma do Estado Democrático de Direito em 

diálogo interdisciplinar com estudos de psicologia cognitiva, a fim de 

contrapor a atual e permissiva sistemática que confere, ao agente julgador, 

a capacidade de produzir provas de ofício. 

 
49 Mestrando em Direito Processual pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Membro da Comissão de 

Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Advogado no 

PEDV. sidiney.duarte@yahoo.com.br. 

 
50  Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Professor Adjunto III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Consultor da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conselheiro 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Presidente da 

Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas 

Gerais. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG). Foi Professor da 

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais, por dez anos. mlquintao@yahoo.com.br. 
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PALAVRAS-CHAVE: Processo Democrático. Viés de Confirmação. 

Imparcialidade. Iniciativa Judicial Probatória. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As conexões entre as ciências têm sido de grande valia para se 

compreender o comportamento humano e suas ações. Exemplos desta 

interligação entre ciências humanas que refletem colheitas de bons frutos 

estão na psicologia cognitiva e Direito. 

O juiz contemporâneo ao assumir o papel de realizador de escopos 

da jurisdição (político, social e jurídico) para superar as desigualdades 

técnicas e econômicas das partes e de seus representantes, busca produzir 

provas de ofício, o que se afigura inconstitucional.  

A presente pesquisa aborda a necessidade de uma limitação real do 

exercício da atividade jurisdicional, esmerada a partir das disposições 

constitucionais sobre as funções estatais, de modo a perceber um agente 

julgador sem amplos poderes, atento à atuação das partes e consciente da 

limitação que sua suposta imparcialidade sofre. 

 

2. A FUNÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO PROCESSO 

CIVIL 

 

Como corte metodológico, propõe-se a consideração dos seguintes 

aspectos:  

a) O exercício da função jurisdicional no âmbito do Processo 

Civil; 

b)  A iniciativa probatória do juiz;  

c) Os estudos de psicologia comportamental pertinentes; 

d) As reflexões acerca da necessária limitação do poder estatal. 

 

Assim, as compreensões trazidas nas considerações que serão 

alinhavadas têm como marco inicial o paradigma51 constitucional do 

 
51 Nesse ponto acompanhamos o posicionamento de Brêtas (2018, p. 65), ao dizer que os 

“paradigmas do Estado de Direito e do Estado Democrático de Direito devem ser 

compreendidos como sistemas jurídico-normativos consistentes, concebidos e estudados 
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Estado Democrático de Direito, que, segundo Chaves (2016, p. 260) se 

apresentam “como um modelo participativo e pluralista” onde “o cidadão e 

a sociedade civil passam a questionar e fiscalizar, dentro de um modelo 

argumentativo, as decisões públicas” reconhecendo “os cidadãos como 

autores e construtores da sua própria realidade” na qual as normas 

constitucionais são implementadas de forma dinâmica de modo a permitir 

“participação e legitimidade em todas as decisões proferidas” (NUNES; 

BAHIA; CÂMARA; SOARES, 2013, p. 39). 

A necessidade de indagar sobre as matrizes dogmáticas que se 

verificam na prestação da atividade jurisdicional, em que infelizmente 

ainda se relacionam e subordinam as partes aos ditames do poder do 

Estado-Juiz, é condição para a realização deste trabalho, destacando, a 

compreensão que se extrai do paradigma constitucional do Estado 

Democrático de Direito, promovendo um diálogo interdisciplinar com os 

estudos de psicologia comportamental sobre aspectos cognitivos 

decisórios, mas especificamente o viés de confirmação. 

 

2.1 A DEMARCAÇÃO DO PAPEL DO JUIZ NA SOCIEDADE 

 

A conexão entre poder e direito sempre esteve presente nas relações 

humanas. Baracho (1977, p. 143) concluiu que as palavras chaves das 

instituições políticas são poder e Estado e que sua determinação e o modo 

como é exercitado pode afetar toda a ordem jurídica.  

Nesse contexto, lembra Caetano (1996, p. 5-8) que “chama-se 

poder a possibilidade de eficazmente impor aos outros o respeito da própria 

conduta ou de traçar a conduta alheia” e que “existe poder sempre que 

alguém tem a possibilidade de fazer acatar pelos outros a sua própria 

 
pela teoria do Estado e pela teoria constitucional, no sentido técnico de verdadeiros 

complexos de ideias, princípios e regras juridicamente coordenadas, relacionadas entre si 

por conexão lógico-formal, informadores da moderna concepção de Estado e reveladores 

das atuais tendências científicas observadas na sua caracterização e estruturação jurídico 

constitucional.”  
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vontade, afastando qualquer resistência exterior àquilo que quer fazer ou 

obrigando os outros a fazer o que ele queira”. 

Explica Soares (2017, p. 23) que “o poder de organização estatal 

diferencia-se de qualquer outro pela espécie de coação que aplica”, 

concluindo que “as decisões adotadas pelos órgãos estatais capacitados 

possuem obrigatoriedade geral para todos os habitantes do território, 

mesmo aqueles que não sejam considerados juridicamente membros da 

organização estatal”. 

No sistema judiciário brasileiro, existem órgãos judicantes 

singulares e coletivos, mas em todas as pessoas que, em nome do Estado, 

exercem o poder jurisdicional são os juízes.  

No primeiro grau de jurisdição, os órgãos judiciários da justiça civil 

são formados por apenas um juiz, ao passo que nas instâncias recursais os 

juízos são colegiados, formando tribunais, compostos de vários juízes. Ora, 

é manifesta a desarmonia na estrutura divisória entre o Estado e os 

jurisdicionados, contando com juízes imersos em seu grupo socialmente 

valorizado e com a digna função de fazer “justiça” aos cidadãos de bem. 

Faz-se necessário demarcar a realidade social percebida no Brasil, 

com a ineficiência do Estado-Executivo e do Estado-Legislativo, a partir da 

percepção de que a maior parte dos problemas nacionais tem origem nas 

estruturas desiguais e nas práticas autoritárias de manutenção do poder 

concentrado nas mãos da esfera pública que a detém, tornando-se o Estado-

Judiciário a única solução possível para o problema. 

Como ensina Nunes (2009, p. 178), “o Judiciário vai se tornando 

um possível refúgio dos cidadãos (visto como clientes) em face do 

enfraquecimento do Estado”, elevando o trabalho dos juízes a regulador e 

mitigador das tensões sociais de maneira cada vez maior, fazendo com que 

a figura do agente julgador passe a constar do imaginário popular como 

uma espécie de “última tábua” de salvação da sociedade. 

Absortos na impotência geral de assumir a responsabilidade 

dialógica de resolver os percalços sociais, as pessoas acabam por viabilizar 



- 190 - |   Direito em Perspectivas 

 

a judicialização da política, delegando ao Estado-Judiciário o encargo de 

garante da paz social e de pacificador, de tal modo que os juízes passam a 

ocupar “o papel de guardiões da virtude pública” e “se tornam, de forma 

bastante evidente, a consciência moral da vida social, política e 

econômica” devendo buscar a “justiça redentora” (GARAPON, 1996, p. 

53-54).  

O problema é que essa suposta e exclusiva guarda das garantias 

fundamentais pelo juiz colocam em risco à processualidade democrática.  

Rosa (2006, p. 24), em análise teorizada sobre o dogma da 

completude jurídica através da decisão, explica que “os cavaleiros da 

prometida plenitude congregam em si o poder de dizer o que é bom para os 

demais mortais – neuróticos por excelência (pois precisam preencher sua 

falta com algo) –, surgindo daí um objeto de amor capaz de fazer amar ao 

chefe censurador, tido como necessário para o laço social. Portanto, o amor 

mantém a crença pela palavra do poder, a qual será objeto de amor”.  

Nessa linha, complementa Lopes Júnior (2014, p. 1103) que “o 

objeto de amor (submissão e obediência), portanto, além da lei, passa pelo 

pai-tribunal e ainda, à palavra autorizada, lugar historicamente ocupado 

pelo senso comum teórico, não raras vezes autênticos cavaleiros da 

prometida (e desejada) plenitude”, concluindo à partir desse raciocínio que 

“essa ambição (quase infantil) por segurança e plenitude contribui para a 

constituição do juiz infalível como substituto do pai, capaz de determinar 

com pleno acerto o que é justo e o que é injusto”, e essa crença na 

“bondade dos bons”52 acaba por colocar o juiz no “lugar de semideus”. 

É de se imaginar que talvez por isso, até os dias atuais a vestimenta 

dos membros do Estado-Judiciário (principalmente nas instâncias 

superiores) ainda seja a toga – o manto divino – que separam os 

privilegiados “homens bons” e de “notável saber jurídico” dos demais 

 
52 Aqui, vale transcrever a observação de Marques Neto (1994, p. 30-50) quando narra que 

“uma vez perguntei: quem nos protege da bondade dos bons? Do ponto de vista do 

cidadão comum, nada nos garante, a priori, que nas mãos do Juiz estamos em boas mãos, 

mesmo que essas mãos não sejam boas”.  
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mortais na difícil missão de “fazer justiça”, ao ponto de Carnelutti (2010, 

p. 21) afirmar que a toga “não representa apenas a autoridade de um juiz de 

Direito, mas a autoridade uniforme de todos eles juntos, ou seja, faz tão 

solene o vínculo que os une, que a solenidade da sua união nos faz lembrar 

um coro reunido”. 

Nessa linha de argumentação, o Processo Civil não pode ser 

apresentado simplesmente como mero instrumento da jurisdição para 

resolução de um conflito ou para concretizar justiça em busca da 

pacificação social, admitindo a atenuação das exigências formais em prol 

de um ideal de efetividade jurisdicional, como defende Dinamarco (2003, 

p. 92), cujo posicionamento também é criticado por Leal (2002, p. 14) 

quando sustenta que “decidir não mais pode escorrer do cérebro de um 

julgador privilegiado que guardasse um sentir sapiente por juízos de justiça 

e segurança que só ele pudesse, com seus pares, aferir, induzir, ou deduzir, 

transmitir e aplicar”. 

A falta de conformidade constitucional e o desrespeito às regras 

processuais estabelecidas previamente não podem ser toleradas, uma vez 

que a função jurisdicional é que deve servir ao processo, posto ser “direito 

fundamental das pessoas naturais e jurídicas, sejam estas de direito público 

ou de direito privado, porque positivado ou expresso no texto da 

Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso XXXV). Exatamente por 

isto, se é direito fundamental do povo, em contrapartida, é atividade-dever 

do Estado, prestada pelos seus órgãos competentes, indicados no texto da 

própria Constituição” (BRÊTAS, 2018, p. 92). 

No processo civil, a jurisdição é a função de realizar o direito de 

modo imperativo, pelo reconhecimento, efetivação e proteção de situações 

jurídicas concretamente aduzidas (existe um problema concreto pendente 

de solução), através de um espaço procedimental destinado à obtenção de 

uma decisão comparticipada (NUNES, 2008) e construída à partir da 
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observância do devido processo constitucional, do qual, obviamente, tem 

lugar a técnica probatória53. 

Vislumbrar o processo apenas como meio de buscar pacificação da 

sociedade, leva a creditar a satisfação dos anseios do povo nas mãos dos 

agentes do Estado-Judiciário, subtraindo a legitimidade do exercício da 

função jurisdicional, que restará carente da necessária participação dos 

titulares do poder, o povo. 

As críticas alinhavadas até aqui permitem indagar sobre o real papel 

do juiz na processualidade democrática, especificamente em um contexto 

em que a própria racionalidade dos seres humanos passa a ser questionada, 

haja vista a tendência de enviesamento pela via da confirmação, ou seja, a 

busca de elementos que referendem pré-concepções.  

Assim, Brêtas (2018, p. 37) sustenta que a jurisdição “somente se 

concretiva por meio de processo instaurado e desenvolvido em forma 

obediente aos princípios e regras constitucionais”, exigindo, nos dizeres de 

Baracho (1984, p. 347) controle de conformidade normativa com a 

Constituição.  

O julgador, nesse sentido, deixa de ser um agente público 

superpoderoso, vez que o devido processo legal desvincula a sua 

subjetividade e garante ao povo a segurança de obter uma decisão 

conforme o ordenamento jurídico vigente – princípio da reserva legal 

(BRÊTAS, 2018, p. 167), independente de quaisquer interferências 

psicológicas (heurísticas e vieses cognitivos) que possam modificar o 

resultado do julgamento. 

Por isso, entende-se que o juiz não pode exercer o papel reservado 

às partes, muito menos avançar sobre o espaço destinado ao 

pronunciamento da defesa técnica (comprometida com o ônus 

argumentativo), já que não pode se fazer ou atuar como parte. 

 
53 Segundo Gonçalves (1992, p. 23), em lição ao qual nos filiamos, “a noção geral da 

técnica é de conjunto de meios adequados para a consecução dos resultados desejados, de 

procedimentos técnicos para a realização de finalidades”  
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Por fim, no tocante à imparcialidade, característica muito debatida, 

mas ainda pouco entendida em sua gênese psicológica-comportamental, a 

par de servir como garantia constitucional por sua escorreita afinidade com 

o contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões, pode restar 

comprometida diante dos poderes instrutórios do juiz e dos efeitos 

deletérios dos vieses de cognição. 

Nesse estado da arte em que a psicologia cognitiva constatou os 

riscos de confirmation bias, sublinha-se a necessidade de hábitos reflexivos 

através de uma criteriologia decisória com formas de evitar automatismos, 

e assim levar a pronunciamentos judiciais menos afetados pela 

subjetividade do julgador e mais construídos pelas partes, garantindo a 

legitimidade democrática. 

 

3. O VIÉS DE CONFIRMAÇÃO E A IMPARCIALIDADE 

 

No decorrer do tempo, os pesquisadores dedicados ao estudo da 

psicologia cognitiva foram modificando o entendimento sobre tomada de 

decisão e julgamentos humanos.  

As primeiras teorias eram destinadas a obter modelos matemáticos 

práticos e presumiam que os tomadores de decisão são totalmente 

informados, sensíveis à informação e completamente racionais 

(EDWARDS, 1954).  

As teorias que vieram no início dos anos 50 começaram a 

reconhecer que por vezes as pessoas usam critérios subjetivos, deixando 

que elementos aleatórios influenciem no resultado de suas escolhas, 

concluindo assim que os homens não são ilimitadamente racionais ao 

tomarem decisões54.  

Nos anos 70, com esteio na pesquisa empreendida por Herbert 

Simon,  Amos Tvesky e Daniel Kahneman publicaram o artigo “Judgement 

 
54 Especificamente, Herbert Simon em 1957 na obra Administrative behavior (2nd ed.). 

Totowa, NJ: Littlefield, Adams, como informado por Sternberg (2000, p. 341). 
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under uncertainty: Heuristics and biases”55-56 (Julgamento sob incerteza: 

heurísticas e vieses) descrevendo os resultados de diversos experimentos 

que realizaram envolvendo a forma de pensar dos seres humanos no 

momento de decidir, alertando para algumas propensões inconscientes da 

mente à tomada de decisões enviesadas (NUNES; SILVA; PEDRON, 

2018, p. 50). 

Contrariando de uma vez por todas a crença na racionalidade 

humana dos cientistas sociais da época, os estudos cognitivos de 

Kahneman e Tversky inicialmente descreveram “os atalhos simplificadores 

do pensamento intuitivo” e explicaram “cerca de vinte vieses como 

manifestações dessas heurísticas – e também como demonstrações do papel 

das heurísticas no julgamento” (KAHNEMAN, 2012, p. 16)57. 

Sem tratar das inúmeras especificidades que envolvem todo o 

sofisticado pensamento de Kahneman e Tversky, cumpre esclarecer com 

Delfino e Lopes (2016, p. 155) que as heurísticas são “atalhos mentais” 

(intuições, instintos, emoções) que os seres humanos utilizam 

involuntariamente quando precisam decidir rapidamente, como ressaltam 

Nunes, Silva e Pedron (2018, p. 49) trata-se de simplificação dos 

problemas cotidianos que se opera dentro de uma lógica de menor esforço, 

que se aplica inclusive à capacidade cognitiva humana. 

Ainda segundo Nunes, Silva e Pedron (2018, p. 49) através da 

intuição processa-se rapidamente toda a gama de informações acumulada 

pelo agente ao longo de sua vida no seu “banco de dados mental” de modo 

a formular uma resposta cognitiva automática para situações que envolvem 

informações já conhecidas pela pessoa, substituindo questões difíceis por 

questões fáceis, ou respostas difíceis por respostas fáceis (ROSA; 

 
55 TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel, judgemente under uncertainty: heuristics 

and biases. Sciente: New Series, Vol. 185, n. 4157. Sep. 27, 1974, pp. 1124-1131. 
56 O texto foi reproduzido na obra coletiva homônima judgment under uncertainty: 

heurístics and biases (Coor. Daniel Kahneman, Paul Slovi e Amos Tvesky. New York, 

NY: Cambridge University Press, 2008, p. 3-20). 
57 Atualmente os grandes centros de pesquisa de psicologia comportamental cognitiva 

identificam muitas dessas propensões, chamadas de cognite biases. É ver a tabela com 

alguns do mais comuns vieses cognitivos em Nunes, Silva e Pedron (2018, p. 65-67). 
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TOBLER, 2015). Por isso Sternberg (2000, p. 343) afirma que “esses 

atalhos mentais tornam mais leve a carga cognitiva de tomar decisões, mas 

também possibilitam uma chance maior de erro”. 

Como muito bem apresentado por Nunes, Silva e Pedron (2018, p. 

36-37): 

[...] vieses de cognição são fenômenos da (ir)racionalidade 

humana, estudados pelos psicólogos cognitivos e 

comportamentais, e representam os desvios cognitivos 

decorrentes de equívocos em simplificações (heurísticas) 

realizadas pela mente humana diante de questões que 

necessitam de um raciocínio complexo para serem 

respondidas. Tais simplificações (heurísticas de pensamento) 

são um atalho cognitivo de que se vale a mente para facilitar 

uma série de atividades do dia a dia, inclusive no tocante à 

tomada de decisão. 

Nesse sentido, é possível afirmar que as heurísticas sejam 

mesmo automatismos inconscientes (sistema 1: rápido e 

instintivo) decorrentes de base de experiências e 

conhecimentos acumulados ao longo da vida, que permitem 

que as pessoas amarrem seus sapatos, dirijam seus veículos, 

bem um copo d’água ou realizem uma caminhada sem 

despender grande esforço mental em torno de tais atividades.  

Entretanto, há situações, sobretudo as que envolvem um 

raciocínio mais complexo (sistema 2: lento, deliberativo e 

oneroso), em que as heurísticas do pensamento (automatismos 

mentais) podem gerar distorções cognitivas (vieses) [...].  

 

Obviamente, sendo a questão simplificada, a sua enfrentamento 

deixa de se dar a contendo, deixando de ser preciso ou até, muitas vezes, 

exatamente o contrário, passa a ser equivocado/contaminado, gerando 

decisões menos que ótimas, ou subótimas (COSTA, 2016, p. 44), 

mormente na hipótese em que o agente decisor se depara com uma situação 

que, por sua natureza complexa, necessita ser pautada por critérios de 

racionalidade objetiva, como no caso da tomada de decisão judicial. 

 Nunes, Silva e Pedron (2018, p. 53) esclarecem que:  

 

[...] apesar de sermos muito confiantes de nossa própria 

racionalidade, não é raro que nos encontremos em situações 

em que nossas decisões são pautadas, ainda que 

inconscientemente, por simplificações, preconcepções, 

preconceitos, propensões, inclinações e tendenciosidades. 

Tais simplificações, preconcepções, preconceitos, propensões, 

inclinações e tendecionsidades estão relacionadas à nossa 

própria experiência de vida e à forma como enxergamos o 
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mundo. São, portanto, atalhos cognitivos baseados em 

experiências pregressas. 

[...] 

A questão é problemática na medida em que se verificam 

fatores externos ao processo que acabam influenciando na 

decisão proferida pelo magistrado e sendo determinantes ao 

futuro das partes, as principais destinatárias do 

pronunciamento jurisdicional. 

 

No mesmo sentido destacam Wojciechowski e Rosa (2019, p. 47-

48) que: 

Embora estudos empíricos tendentes a avaliar a influência das 

heurísticas e vieses de julgamento no âmbito judicial sejam 

escassos – em parte devido à resistência dos juízes –, as 

décadas de pesquisa realizadas na área das ciências 

cognitivas, apontam que, como quaisquer outros tomadores de 

decisão, os juízes são suscetíveis a essas falhas de 

pensamento. Resultado diferente não era esperado sobretudo 

porque, [...] tais falhas decorrem da própria natureza das 

nossas operações cognitivas, e, inclusive, ocorrem à parte da 

suscetibilidade do julgador a outras influências – como 

posicionamento político ou interesse em progredir na carreira. 

 

Naquilo que interessa mais de perto ao tema abordado nesse tópico, 

importa dizer que ao tomar a iniciativa probatória o juiz inclina-se a 

superestimar a prova que coletou58, invalidando inconscientemente as 

contraprovas simplesmente porque ele, como todo ser humano, tem a 

tendência de conferir maior peso às provas por eles determinadas do que 

àquelas que são colacionadas aos autos pelas partes (COSTA, 2015, p. 

159). 

Essa é a faceta do fenômeno do viés de confirmação (confirmation 

bias), que é descrito pelos cientistas cognitivos como a tendência das 

pessoas de procurar ou interpretar apenas informações que corroborem 

preconcepções, negligenciando ao que apontar em sentido contrário 

(PEER, GAMLIEL, 2019).  

 
58 Embora inexistente estudo oficial específico é ver Danzinger, Levav e Avnaim-Pessov 

(2011, p. 689) com os resultados de um estudo por meio do qual pesquisadores da 

Universidade de Negev (Israel), e da Columbia Business School (EUA) sugerem que a 

atividade dos juízes pode ser influenciada por circunstâncias externas que não deveriam 

exercer influência em decisões judiciais. 
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Segundo Costa (2016, p. 115) “a propensão à confirmação é uma 

tendência irracional de buscar, interpretar ou recordar informação de uma 

maneira tal que confirme alguma de nossas concepções iniciais ou 

hipóteses”. 

Percebe-se que, mesmo sendo a atividade probatória dos juízes 

submetida aos princípios da motivação e do contraditório, ainda assim, 

considerando-se a possibilidade do viés de confirmação é impossível 

manter-se os corolários de uma processualidade democrática, haja vista a 

possibilidade latente de que a fundamentação analítica da decisão seja 

manipulada de forma sub-reptícia – após terem sido desprezadas as 

contraprovas – o que não é difícil (COSTA, 2015). 

 

4. O FUNDAMENTO DA TÉCNICA PROBATÓRIA 

 

O estudo de certas noções sobre a técnica do procedimento de prova 

importa inicialmente na análise da iniciativa judicial probatória. Para tanto, 

enquadram-se as manifestações da prova na processualidade democrática 

como instituto jurídico, que de acordo com Leal (2005, p. 49-50) pode ser 

definido com “conjunto de princípios que se unificam pela conexão 

normativa determinante de seu significado e aplicação”, de forma a afastar 

entendimentos que não se prestam aos estudos sobre a teoria da prova em 

uma proposta democrática que demanda sistematização “técnico-jurídico 

em prol do devido processo constitucional”. 

Definida a prova como instituto jurídico promove-se o afastamento 

do quadro instrumentalista de submissão à formação da convicção do juiz.  

Em uma acepção democrática, que considera os ganhos conjecturais 

de avançados estudos sobre o Processo Constitucional59, a prova deixa de 

 
59 Para acessar estudos destacados sobre o Processo Constitucional, confira as obras 

completas de BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Processo Constitucional e Estado 

Democrático de Direito. 4ª ed. rev., atual. e ampl., com remissões ao Código de Processo 

Civil de 2015. Belo Horizonte, Del Rey, 2018; de LEAL, Rosemiro Pereira. Processo 

como teoria da lei democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2010; de NUNES, Dierle José 

Coelho. Processo Jurisdicional Democrático – uma análise crítica das reformas 
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ser mera atividade de construção cognitiva solipsista do julgador sobre a 

veracidade dos fatos passando a se destinar, enquanto técnica, a ser o 

espaço de plena discursividade preparatória de uma decisão que se desgarra 

de seu redator no momento em que aborda as questões60 debatidas no 

procedimento. 

Ao se afastarem “da coligação teórica existente entre a técnica 

probatória e a racionalidade decisória na constitucionalidade democrática” 

(THIBAU, 2012, p. 50) os dogmáticos parecem não perceber que “se a 

técnica probatória for manejada com o objetivo único de gerar o 

convencimento do decisor, será apenas um fazer empregado para que o 

nomeado Estado-juiz continue estabelecendo isoladamente o porvir” 

(THIBAU, 2015, p. 54) mantendo a ultrapassada concepção de que o 

magistrado somente se satisfaz “com o resultado da experiência probatória 

quando o seu senso de justiça estiver tranquilizado” (DINAMARCO, 2013, 

p. 41). 

Isso significa dizer que a dogmática processual ainda não se 

desvencilhou por completo da arraigada distinção entre a relação jurídica 

processual e a relação jurídica material inaugurada por Büllow (1964, p. 1-

2), que partindo de um vínculo de subordinação das partes ao julgador 

vislumbra que a técnica probatória tem como única finalidade a formação 

do convencimento do juiz (uma espécie de oferenda entregue aos oráculos 

para revelação da verdade), o que obviamente coloca óbice a construção de 

um pronunciamento judicial decorrente das manifestações das partes, 

mormente se consideradas as pesquisas que demonstram que algumas 

 
processuais. Curitiba: Juruá, 2008; de DEL NEGRI, André. Controle de 

Constitucionalidade no Processo Legislativo – teoria da legitimidade democrática. 2ª 

ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008; de WALTER, Carlos Humberto. Discurso jurídico na 

Democracia – processualidade constitucionalizada. Belo Horizonte: Fórum, 2008; e de 

LEAL, André Cordeiro. O Contraditório e a Fundamentação das Decisões no Direito 

Processual Democrático. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 
60 Explica Brêtas (2018, p. 182), tomando por base a doutrina de Francesco Carnelutti que 

“ponto é o fundamento da pretensão ou da defesa que surge induvidoso ou incontroverso 

no processo. Quando as partes estabelecem discussão (controvérsias) em torno do ponto, 

este se converte em questão. Logo, para Carnelutti, questão é todo ponto controvertido ou 

duvidoso – de fato, de direito processual ou de direito material – que desponta no 

processo, objeto da discussão das partes e da decisão que será proferida”.  
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propensões inconscientes da mente podem levar à tomada de decisões 

enviesadas. 

Relevante para a abordagem que desenvolvemos a afirmação de 

Leal (2001, p. 350) de que “o objeto do instituto da prova é a produção da 

estrutura do procedimento como requisito de causalidade da 

fundamentação legal (art. 93, incisos IX e X, CR/88) do provimento (ato 

decisório)”, o que permite que a técnica probatória possa “destinar-se à 

construção de um procedimento que se erija como uma estrutura normativa 

que possibilite a obtenção de uma decisão racional quanto ao tema da 

prova, a partir de sua regência pelos princípios constitucionais do 

processo” (THIBAU, 2015, p. 56). 

Por esse motivo, impossível admitir a concepção própria do 

ativismo judicial de que o juiz é “o sujeito a quem compete à função 

epistêmica fundamental” de “apuração da verdade dos fatos” pelo que lhe 

deve ser admitido “governar a admissão e a produção das provas, além da 

determinação de seu valor no âmbito da decisão final sobre os fatos” 

(TARUFFO, 2016, p. 200-201). 

Também não há como aderir totalmente aos autores que se filiam ao 

garantismo processual quando atribuem ao juiz à condição de um 

“verdadeiro gestor do processo, dotado de grandes poderes discricionários, 

que devem estar a serviço de garantir não só os direitos das partes, mas, 

principalmente, os valores e interesses da sociedade” (MONTERO 

AROCA, 2001, p. 69, tradução nossa)61. 

Isso porque, a despeito do enfrentamento argumentativo anunciado 

tanto na perspectiva garantista, quanto na ativista, o autoritarismo estatal 

está sempre vigendo no âmbito procedimental decisório. Muito embora 

discordem sobre a iniciativa probatória a cargo do juiz “ao compartilharem 

o fundamento de que o julgador é o destinatário único do resultado 

probatório, a quem é atribuída sua apreciação de modo solipsista, 

 
61 No original: “verdadero gestor del proceso, dotado de grandes poderes discrecionales, 

que han de estar al servicio de garantizar, no sólo los derechos de las partes, sino 

principalmente los valores e interesses de la sociedad”. 
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garantismo processual e ativismo identificam-se nos déficits democráticos” 

(THIBAU, 2016, p. 313). 

Assim, resta claro que a decisão proferida pelo Estado-Judiciário 

precisar derivar da produção probatória conduzida pelas partes, como 

forma de garantir as limitações necessárias aos efeitos jurídicos do 

pronunciamento estatal.  

 

4.1 A CAPACIDADE INSTRUTÓRIA DO JUIZ 

 

Para análise da iniciativa probatória do juiz se faz necessário afastar 

as simplificações típicas da relação jurídica para vislumbrar que o sistema 

processual moderno se orienta pela democraticidade. 

Sendo a processualidade democrática (entendida como paradigma 

de aplicação do Direito) extraída do arcabouço jurídico-constitucional do 

Estado Democrático, infere-se que a atividade jurisdicional possui matriz 

técnica que projeta a comparticipação no momento da decisão, motivo pelo 

qual a produção da prova somente se aproxima do paradigma democrático 

quando permite que as partes se reconheçam como coautores do 

pronunciamento decisório. 

No tocante aos poderes instrutórios, o legislador conferiu ao juiz no 

art. 370 do Código de Processo Civil62 a possibilidade de produzir de ofício 

as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito. 

Pode haver, decerto, várias interpretações sobre o referido artigo, 

mas, nas considerações de Costa (2015, p. 166-167), a atribuição desses 

poderes ao juiz não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

O referido autor destaca que o art. 36963 traz “norma geral de 

inclusão do nosso sistema probatório” e que o inciso LVI do art. 5º da CF64 

 
62 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.  
63 Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade 

dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
64 Art. 5º (...) 
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traz “norma geral de exclusão”, concluindo não ser possível admitir prova 

obtida por meio que desrespeita norma constitucional. Acrescenta ainda 

que “a produção probatória ex officio iudicis é “meio ilícito”, uma vez que 

malfere o corolário da imparcialidade judicial (inferido a partir do devido 

processo legal procedimental).” 

Uma interpretação constitucionalizada somente permite concluir 

que cabem às partes a produção das provas necessárias para a formação da 

estrutura do procedimento, em um espaço dialógico apto ao exercício do 

efetivo direito-garantia ao contraditório (LEAL, 2014, p. 99). O juiz, como 

agente público estatal destinado ao exercício da judicação, não pode se 

envolver como parte por evidente limitação funcional (ou julga, ou é 

parte), mormente se considerarmos que a sua capacidade cognitiva pode 

estar propensa a confirmar suas ideias preconcebidas, como já salientadas 

em extrato anterior. 

Costa (2015, p. 153-154) esclarece que, quando o juiz ordena 

oficiosamente a produção de uma prova para afastar seu estado de dúvida, 

pode ser que (a) já saiba que ela favorecerá o autor, (b) já saiba que ela 

favorecerá o réu, ou então (c) não saiba quem ela favorecerá, e 

complementa ainda que: 

 

Em (a), verifica-se a quebra da imparcialidade, porquanto o 

juiz trabalha para o autor, não se contentando com uma 

sentença de improcedência por falta de provas. Em (b), 

também não há quebra, já que o juiz auxilia o réu, não se 

satisfazendo com uma sentença de procedência. Em ambas as 

situações, o juiz já escolheu seu favorecido, mas não pode 

beneficiá-lo, pois não encontra respaldo no quadro probatório 

oferecido pelas partes. Por isso, ele decide abandonar a 

equidistância e abraçar precipitadamente a causa de uma das 

partes, coadjuvando-a. Ele sente-se estimulado a 

complementar as provas para que outro resultado desponte no 

processo. Enfim, ele tenta forçar uma vitória que, embora 

esperada por ele, até então não vingou. Daí por que a 

assimetria de forças é manifesta. Afinal, uma parte conta 

consigo e com o juiz; a outra, tão apenas consigo. É 

indiscutível que todo juiz traz preferências em seu mundo 

intrapsíquico; no entanto, é inaceitável que a preferência por 

uma das partes invada o mundo extrapsíquico e se materialize 

em atos funcionais de privilegiamento. O desejável “juiz 

 
LVI – são admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
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neutral” é o juiz funcionalmente neutro, que não ajuda nem 

prejudica. Por isso, não basta que ele seja imparcial [ = 

imparcialidade psicológica = imparcialidade subjetiva = 

imparcialidade propriamente dita]; é preciso que também seja 

impartial [ = imparcialidade funcional = imparcialidade 

objetiva = “terceiridade”]. Ou seja, o juiz não deve ter atuação 

probatória, como se parte fosse. A correlação necessária entre 

imparcialidade e impartialidade é indisfarçável, pois.  

 

A partir da constatação de que quando o juiz exerce seus poderes 

instrutórios normalmente está trabalhando para o proponente da demanda, 

ainda que não tenha total consciência disso, torna-se impossível negar que 

a iniciativa probatória judicial deve ser repensada, mormente se 

considerarmos que bastaria uma sentença de improcedência por falta de 

provas. 

A atividade exercida pelo juiz, como já dissemos, sofre limitação 

pela escorreita base principiológica advinda da Constituição da República 

de 1988, como forma de preservação da garantia da imparcialidade e se 

efetivar, em comparticipação, os atos processuais necessários à formação 

da estrutura do procedimento (questão da prova).  

Como bem afirma Leal (2014, p. 84) não é possível admitir um juiz 

superior às partes, gestor da prova, pois o processo não pode ser uma 

“corda a serviço da atividade jurisdicional nas mãos do juiz para puxar pela 

coleira mágica a Justiça Redentora para todos os homens, trazendo-lhes 

paz e felicidade”, pois o devido processo legal deve direcionar um 

procedimento que possa concretizar o direito da parte à prova no processo, 

como co-extensão da garantia da ampla defesa, dentro de uma estrutura 

técnica normativa em contraditório. 

Por esse contexto, a efetivação dos direitos fundamentais deve sair 

da exclusividade dos agentes estatais, na medida em que se retira do 

Estado-Judiciário a falsa resolução dos conflitos sociais, na pessoa de um 

agente público limitado por fatores legais e psicológicos, pois “a percepção 

democrática do direito rechaça a possibilidade de um sujeito solitário 

captar a percepção do bem viver (...), fazendo-se necessária a percepção de 
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uma procedimentalidade na qual todos os interessados possam influenciar 

na formação das decisões” (NUNES, 2008, p. 203).  

Somente por uma interpretação e efetiva práxis em consonância 

com o paradigma jurídico-constitucional do Estado Democrático de 

Direito, é que se pode cogitar da legitimidade dos pronunciamentos 

proferidos pelos agentes estatais, cujo pressuposto será a comparticipação 

do sujeito constitucional na racionalidade decisória, restando vedado, pelos 

argumentos expostos nas linhas anteriores, a iniciativa probatória de ofício. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentam-se como conclusões do presente trabalho, sempre 

passíveis de revisitação crítica, as seguintes preposições: 

 

1. Faz-se necessário o diálogo interdisciplinar do direito com estudos 

de psicologia comportamental sobre vieses cognitivos decisórios, de forma 

a adequar a técnica probatória ao paradigma jurídico constitucional do 

Estado Democrático de Direito. 

2. Não é possível vislumbrar o processo como instrumento de 

satisfação dos anseios populares por meio do Estado-Judiciário 

superpoderoso, tampouco transferir ao juiz o encargo de resolver os 

conflitos sociais, ainda que em prol da efetivação das políticas públicas, 

sob-risco de afastamento da processualidade democrática. 

3. O processo é o espaço procedimental destinado à obtenção de uma 

decisão comparticipada, sem superposição entre os sujeitos processuais, e 

construída a partir da observância do devido processo constitucional 

através da correta técnica probatória. 

4. Em uma processualidade democrática em que a própria 

racionalidade dos seres humanos é questionada, a jurisdição somente se 

efetiva se for realizada de acordo com os princípios e regras 

constitucionais. 
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5. Constatado pela psicologia cognitiva os riscos de confirmation bias, 

faz-se necessário pensar em formas de evitar automatismos que podem 

contaminar os pronunciamentos judiciais com a subjetividade do julgador. 

6. Ao tomar iniciativa probatória o juiz inclina-se a superestimar a 

prova que coletou e invalida inconscientemente as outras provas 

produzidas. 

7. Sob o paradigma jurídico constitucional do Estado Democrático de 

direito, a atividade probatória não serve para formar a convicção isolada do 

juiz, muito menos atingir a verdade, mas sim compor a estrutura do 

procedimento como condição de racionalidade da decisão. 

8. A atribuição de poderes instrutórios ao juiz não foi recepcionada 

pela Constituição Federal de 1988, pois, quando o juiz ordena 

oficiosamente a produção de uma prova para afastar seu estado de dúvida, 

pode ser que (a) já saiba que ela favorecerá o autor, (b) já saiba que esta 

favorecerá o réu, ou então (c) não saiba quem  favorecerá. 
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CAPÍTULO X 

________________________________________________________________________ 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
E A RESPONSABILIDADE CIVIL 

POR ERRO MÉDICO 
 

 

Márcia de Oliveira Dias Carneiro65 

Nayane Costa Nascimento66 

 

RESUMO O presente artigo, no que se refere ao seu tema chave, está 

inserido na seara do Direito Civil, a qual analisa a responsabilidade civil 

decorrente do erro médico, tendo como principal enfoque a possibilidade 

da inversão do ônus da prova como consequência processual. Discutem-se 

as peculiaridades que envolvem as obrigações de meio e resultado bem 

como a responsabilidade advinda do contrato estabelecido na relação 

médico-paciente. Para o desenvolvimento deste estudo, imprescindível, 

pois, a análise da doutrina, da legislação e de casos concretos nos quais se 

mostraram evidente a grande dificuldade para as vítimas de provarem o 

erro médico pelo fato das provas ficarem na dependência dos relatórios de 

enfermagem e das anotações e prescrições médicas. Destarte, busca-se a 

compreensão, a partir do exame no plano teórico e prático, de que o 

médico não está adstrito à recompor a saúde do doente, mas de empenhar 

todos os seus esforços para alcançá-la, logo, caberia a ele comprovar se 

agiu ou não com culpa (imprudência, negligência e imperícia) durante todo 

o tratamento e não o contrário. Finalmente, o raciocínio construído leva à 

conclusão do leitor de que, além de possível, é relevante a 

compatibilização do instituto da inversão do ônus da prova, prevista no 
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Código de Defesa do Consumidor, no momento de se apurar a 

responsabilidade pessoal do médico em caso de erro. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil por erro médico. Inversão 

do ônus da prova. Relação médico-paciente. Código de Defesa do 

Consumidor. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da responsabilidade civil do médico é matéria de relevante 

importância, sobretudo nas últimas décadas, em função do considerável 

avanço ocorrido na Medicina, que ocasionou um aumento dos riscos e, 

portanto, da possibilidade de ocorrência do “erro médico”. 

Por envolver a vida humana, principal bem jurídico tutelado pelo 

ordenamento jurídico, a questão assume contornos ainda mais relevantes. 

Isso porque, o médico, profissional que lida com a vida e a saúde dos seres 

humanos, deve ter sua responsabilidade analisada diante de possíveis erros 

que possam acontecer quando do exercício de sua profissão; erros que 

podem ocasionar danos fatais e irreparáveis à vida do paciente, gerando, 

assim, a responsabilização de quem os deu causa. 

Para tanto, o primeiro capítulo se inicia fazendo uma breve 

abordagem histórica com foco no direito fundamental à saúde.  

O segundo capítulo trata da relação obrigacional entre o médico e o 

paciente, apontando os direitos e as obrigações envolvidas. 

O terceiro capítulo aborda o tema da responsabilidade civil geral, 

tratando, dentre outros aspectos, a sua natureza jurídica, os seus 

pressupostos e a sua função. 

Saindo da responsabilidade geral e entrando especificamente na 

responsabilidade civil do médico, o quarto capítulo aborda questões 

relativas ao contrato preestabelecido na relação médico-paciente, bem 

como aspectos relativos à culpa deste profissional em caso de erro. 
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O quinto capítulo examina a responsabilidade civil médica 

abordando a temática da inversão do ônus da prova, prevista no CDC, em 

ações que buscam apurá-la.  

O trabalho foi pensado de forma a construir uma base de conceitos 

fundamentais, e já assentado pela doutrina tradicional, direcionando o 

raciocínio, de forma lógica, à percepção da relevância na possibilidade de 

compatibilização do CDC com o CC/02 ao se apurar a responsabilidade 

pessoal do médico com a aplicação da inversão do ônus da prova. 

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 

O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, é direito de 

todos e constitui um dever do Estado a sua efetivação mediante políticas 

públicas. Por estar diretamente ligada ao direito à vida, e sua promoção 

com dignidade, à efetividade da saúde sustenta valores essenciais da 

República Federativa do Brasil, enquadrando-se no rol dos direitos 

fundamentais. 

A saúde nem sempre recebeu proteção legal no ordenamento 

jurídico, os direitos fundamentais são frutos de uma maturação ideológica 

social e histórica. A mudança de paradigmas do Estado Liberal ao Estado 

Social, ou do bem-estar social, marcou o início do olhar para a saúde sob a 

perspectiva de ser um verdadeiro direito fundamental do ser humano, onde 

o Estado passou a assumir o encargo de assegurar prestações fundamentais 

à sociedade.  

As Constituições brasileiras de 1824 e 1891 não trouxeram 

embasamento normativo de proteção à saúde de forma expressa, embora a 

de 1824 tenha sido a primeira a escrever um título sobre a ordem 

econômica social, sob influência da Constituição alemã de Weimar 

(segundo a qual os direitos humanos foram elevados, pela primeira vez, à 

categoria de direitos fundamentais). A primeira Constituição brasileira que 

abordou o tema foi a de 1934 direcionada à saúde do trabalhador. 
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Avançando, a Constituição de 1937 trouxe questões voltadas à proteção da 

saúde da criança e, em 1946 a Constituição estabeleceu a regra de 

repartição de competência para que a saúde fosse objeto a ser tratado pela 

União Federal. As duas Constituições de 1967 e 1969, editadas à época da 

ditadura, não avançaram na questão. 

Encerrado o regime militar com a promulgação da Constituição 

Federal 1988, conhecida como a Constituição cidadã – justamente pela 

grande quantidade de leis voltadas à área social – que o país voltou a fazer 

parte da comunidade internacional de defesa dos direitos humanos 

chegando ao auge à proteção do direito à saúde por ter sido enquadrado 

como um dos direitos fundamentais do ser humano e estar preservada em 

vários dispositivos constitucionais. 

Em março de 1986, antes da edição da Constituição atual, houve a 

primeira Conferência Nacional da Saúde aberta à sociedade que resultou na 

implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Este 

movimento da Reforma Sanitária foi considerado um marco na história das 

conferências exercendo uma importante função ao ser abraçada pela 

Constituição promulgada dois anos depois, a qual ganhou seção própria, 

designada “Da saúde”. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de enfermidades”, sendo assim, a saúde é um valor coletivo, é um 

bem de todos, devendo cada um usufruir sozinho, sem prejuízo de qualquer 

outra pessoa e, conjuntamente, com a sociedade. 

Saúde não é, portanto, uma condição estática, mas uma condição 

variável e dependente a vários aspectos interligados, dentre os quais os 

seres humanos estão sujeitos a motivos influenciadores externos e internos 

do bem-estar físico, mental e social. 

A positivação dos direitos fundamentais, tendo como essência a 

dignidade da pessoa humana, representa um avanço ao direito 

constitucional, aliás, a Constituição é o local apropriado para se positivar 
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as normas que asseguram essas pretensões. A necessidade de se resguardar 

os bens mais importantes no local com supremacia e força vinculante 

máxima do ordenamento jurídico avulta a importância dos fundamentais 

observados, inclusive, no preâmbulo constitucional (MENDES, 2014). 

Os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, fundamentais à 

dignidade, são os direitos da personalidade, cuja classificação leva em 

conta seus aspectos fundamentais, quais sejam a integridade física, a 

integridade intelectual e a integridade moral. O direito à integridade física 

diz respeito à proteção jurídica do corpo humano. O direito à integridade 

intelectual concerne às manifestações do intelecto humano, da inteligência, 

como é o caso do direito autoral. Já o direito à integridade moral se refere à 

proteção conferida às características psicológicas relacionadas à pessoa, 

como a honra.  

O direito à vida enquadra-se na classificação do direito à 

integridade física que abrange desde a tutela do corpo vivo ao corpo morto, 

são eles, o direito ao corpo, o direito à saúde, o direito à inteireza corporal 

e o direito ao cadáver. Aliás, pode-se dizer que os direitos à saúde, ao 

corpo e a inteireza corporal nada mais são do que consectárias do direito à 

vida tendo em vista que a promoção destes é essencial à vida com 

dignidade. 

Decorrente do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, a 

saúde é trazida pelo texto constitucional, primeiramente, em seu art. 6º, 

dentro do Título II “Dos direitos e garantias fundamentais”, no Capítulo II, 

como um direito social. À frente, a saúde está inserida no capítulo da 

ordem social, do art. 196 ao art. 200, CF/88. 

BONAVIDES (2015, p. 574) elucida que os direitos fundamentais 

almejam “criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na 

liberdade e na dignidade humana”. 

A saúde está envolvida, portanto, em uma inter-relação obrigatória 

de direitos fundamentais que devem ser preservados fazendo, assim, jus à 
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promoção da vontade constitucional ao alcançar, mediante atividade do 

Poder Público, a dignidade da pessoa humana. 

 

3 RELAÇÃO MÉDICO PACIENTE 

 

Primeiramente, é importante compreender que a relação jurídica 

estabelecida pelo médico-paciente é considerada pela doutrina como 

contratual, baseada em uma relação previamente constituída entre as 

partes, em virtude de um contrato de prestação de serviço por elas 

realizado. Desse modo, há a vinculação das partes ao objeto, que nada mais 

é, nesta relação, a saúde.  

O contrato firmado visando à promoção da saúde nem sempre 

detém uma obrigação de resultado. Isto porque, muitas vezes, o médico não 

está adstrito a recompor a saúde do paciente, mas sim a dar qualidade de 

vida a ele, por esse motivo a saúde está ligada ao princípio fundamental da 

vida.  

Nesse diapasão, GONÇALVES (2012, p. 21) pondera que “em toda 

obrigação há um dever jurídico originário”. Sendo assim, é necessária a 

distinção das obrigações de meio e resultado que, via de regra, refere-se a 

obrigações de fazer. 

Na obrigação de resultado, o contratado se compromete ao 

resultado pretendido, a exemplo de cirurgiões plásticos estéticos. Desse 

modo, o devedor se obriga não somente a empreender a sua atividade, mas, 

principalmente, a produzir o resultado esperado pelo credor. Assim, o 

cirurgião plástico tem a obrigação de dar um resultado melhor de estética.  

Segundo FIUZA (2014, p. 441 e 442) “o importante nas obrigações 

de resultado é que a responsabilidade do devedor é pelo produto da 

prestação em si, concluído, pronto. Incumbe a ele demonstrar que o 

resultado não foi alcançado por fato alheio a suas forças”.  

Por outro lado, a obrigação de meio é aquela em que o devedor não 

se responsabiliza pelo resultado final, porém, empenha todos os seus 
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esforços para alcançá-lo. Nelas, o profissional se obriga tão somente a 

utilizar de prudência e diligência normais para a prestação do serviço, 

segundo as melhores técnicas, com o fim de alcançar certo resultado, sem 

se vincular a obtê-lo. Enquadra-se aqui a responsabilidade dos médicos em 

geral, com exceção, conforme já mencionado, dos cirurgiões plásticos. O 

médico, portanto, empreende todos os meios necessários para dar 

qualidade de vida com dignidade ao paciente, bem como busca o 

restabelecimento de sua saúde, ainda que, muitas vezes, não seja possível. 

Sendo assim, a principal diferença entre a obrigação de meio e a 

obrigação de resultado reside exatamente no tocante ao ônus da prova. Isso 

porque, na obrigação de meio cabe à vítima provar que o agente, o médico, 

agiu culposamente. Enquanto que na obrigação de resultado, ao contrário, 

ocorre a situação inversa, uma vez que há a inversão do ônus da prova, 

implicando uma culpa presumida por parte do profissional da saúde, o que 

significa que, caberá a ele, se quiser, provar que não agiu culposamente. 

Dito isto, é possível observar que há certa incoerência se ao 

considerar que a obrigação do médico, de um modo geral, é de meio – 

salvo os cirurgiões plásticos –, caberá a seu paciente, a princípio, em caso 

de lesão, provar a conduta culposa daquele, e não o contrário.  

Por isso mesmo, a necessidade de análise do tema que será 

desenvolvido adiante buscando compatibilizar o instituto da inversão do 

ônus da prova, prevista no estatuto consumerista, com a natureza da 

responsabilidade civil do médico.   

Deve-se observar que o direito obrigacional é pautado por 

princípios que trazem consigo valores das relações obrigacionais que tem a 

intenção de promover o bem comum. Destacam-se importantes o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Boa-Fé.  

A boa-fé deve ser a base nessa relação contratual, obrigando o 

médico a adotar uma postura de zelo, lealdade e cooperação, e afastar 

condutas que possam frustrar legítimas expectativas do paciente. Para 
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GONÇALVES (2011, p. 252), “agir de boa-fé significa comportar-se como 

homem correto na execução da obrigação”.  

Em face destes e outros princípios a serem observados nas relações 

obrigacionais, como no caso da relação obrigacional médico-paciente, 

surge deveres, que são impostos às partes. Tais como o de agir com 

probidade, correção, lealdade, confiança, consonante o disposto nos arts. 

113, 187 e 422 do Código Civil. 

O profissional médico deve sempre atuar com cuidado no exercício 

de sua profissão, no sentido de seguir regras de conduta, tais como os 

deveres de informação, atuação, reciclagem, habilitação, assistência e 

abstenção de abuso.  

O Princípio da Informação se divide em dois núcleos normativos, 

no direito de ser informado e no dever de informar (FARIAS, 

ROSENVALD e NETTO, 2014). A informação é fundamental no sistema 

de consumo, dessa forma, o profissional médico tem obrigação legal, de 

proporcionar informações claras e corretas ao paciente, principalmente 

aquelas que concernem aos riscos dos procedimentos a serem adotados.  

Sobre o dever de informação do médico e o consentimento 

informado do paciente, o Código de Ética Médica estabelece normas que se 

traduzem na autonomia do paciente ao declarar seu consentimento, de 

modo consciente e livre de vícios, após ser esclarecido pelo médico sobre o 

diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, 

tornando-se lícita a intervenção à sua integridade individual. 

O progresso da medicina com melhoria de técnicas, inclusive 

tecnológicas, trouxe a necessidade do, já mencionado, dever de reciclagem 

do médico como uma das regras de conduta a serem seguidas por eles. Ou 

seja, o profissional deve se manter sempre atualizado, o que implica em 

estar capacitado no emprego dos atuais e melhores procedimentos médicos. 

Dessa forma, é vital que o médico se empenhe em sua capacitação 

contínua, não sendo admissível que um paciente não tenha acesso às 
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melhores técnicas de cura simplesmente pelo fato do profissional não ter 

feito a sua reciclagem estando inapto a utilizá-las quando necessário.  

Em face da relevância do exercício médico por lidar diretamente 

com a vida humana, o descumprimento dos deveres jurídicos originários 

que norteiam as condutas destes profissionais é capaz de produzir danos 

irreversíveis ao paciente gerando o dever jurídico sucessivo que é, 

justamente, o próximo assunto a ser trabalhado, a responsabilidade civil. 

 

4 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

De acordo com GONÇALVES (2012, p. 31 e 32) “a 

responsabilidade civil decorre de uma conduta voluntária violadora de um 

dever jurídico” e “muitas vezes o efeito do ato não é buscado nem 

imaginado pelo agente, mas decorre de uma conduta e é sancionado pela 

lei.” 

A responsabilidade civil tem por finalidade retornar a situação ao 

status quo ante. Para tanto, deverá haver uma restituição do bem perdido 

ou, quando isso for impraticável, será de direito do ofendido o pagamento a 

um valor indenizatório equivalente ao valor do bem material ou 

compensatório do direito não redutível pecuniariamente (GAGLIANO e 

FILHO, 2012). 

Obrigação e responsabilidade não se confundem. A obrigação é um 

vínculo jurídico que confere ao sujeito ativo, credor, o direito de exigir do 

sujeito passivo, devedor, o cumprimento de determinada prestação, assim, 

uma vez cumprida à prestação, extingue-se a obrigação. (GONÇALVES, 

2012). 

De acordo com FIUZA (2014) é como se houvesse uma relação 

primária, originária, e uma secundária, derivada, na qual esta só ocorrerá 

na frustração daquela (FIUZA, 2014). 

GONÇALVES (2012, p. 21), sintetiza dizendo que “em toda 

obrigação há um dever jurídico originário, enquanto na responsabilidade há 
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um dever jurídico sucessivo”. É preciso buscar na lei a quem o legislador 

determinou a obrigação para saber quem é o responsável. 

Depreende-se que a responsabilidade civil decorre de atos 

voluntários revestidos de ilicitude cuja ideia é trazida pelos artigos 186, 

187 e 927, do Código Civil. 

Segundo VENOSA (2010, p. 25), “os atos ilícitos são os que 

promanam direta ou indiretamente da vontade e ocasionam efeitos 

jurídicos, mas contrários ao ordenamento. [...] É um comportamento 

voluntário que transgride um dever”.  

Para que haja a responsabilidade civil é necessário que haja a 

prática de um ato ilícito. Assim, se um indivíduo tem uma conduta 

contrária à norma jurídica, ele pratica um ato ilícito e, se dessa conduta 

sobrevém um dano, surgirá à figura da responsabilidade civil. Vale dizer 

que, quando se cogita o ato ilícito, a definição de responsabilidade civil é 

estruturada na ideia da culpa. (DINIZ, 2003). Além disso, é essencial que 

haja o nexo causal, ou seja, a relação de causa e efeito entre a conduta e o 

dano causado ao ofendido.  

Duas teorias que buscam explicar a razão de ser, ou o fundamento 

da responsabilidade civil: a teoria da responsabilidade civil subjetiva e a 

teoria da responsabilidade civil objetiva. 

O fator determinante para a distinção das responsabilidades 

subjetiva e objetiva está na necessidade da apuração ou não da culpa ao ser 

analisada como elemento da obrigação de reparar o dano. Dessa forma, há 

consequência processual no tocante ao ônus probatório. 

A autora Diniz (2003, p. 120) explana que na responsabilidade 

subjetiva “a prova da culpa do agente será necessária para que surja o 

dever de reparar”, ao contrário, a responsabilidade objetiva é fundada no 

risco e, segundo a autora, essa responsabilidade é explicada “no fato de 

haver o agente causado prejuízo à vítima ou a seus bens. É irrelevante a 

conduta culposa ou dolosa do causador do dano.” 
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O elemento subjetivo, culpabilidade, é a base fundamental do dever 

de indenizar ou reparar na responsabilidade subjetiva. Já na 

responsabilidade objetiva, o elemento objetivo é o dano, bastando à 

ocorrência deste para nascer o dever indenizatório, independente de culpa. 

Sendo assim, a doutrina classifica os médicos como inseridos no 

campo das obrigações de meio sendo detentores de responsabilidade 

subjetiva, excetuando-se o cirurgião plástico, que estão obrigados ao 

resultado esperado, bem como a sujeição à responsabilidade objetiva. 

No que diz respeito à natureza jurídica decorrente de danos 

causados por profissionais, no exercício de sua função, pressupõe-se, via 

de regra, a existência de uma relação contratual que diz respeito à esfera da 

responsabilidade civil contratual. E, conforme já foi abordado, para essa 

apuração é necessário distinguir se ela tem por natureza uma obrigação de 

meio ou uma obrigação de resultado.  

A importância dessa distinção reside no tocante ao ônus da prova na 

esfera processual. Ao se considerar que a obrigação do médico, de um 

modo geral, é de meio, caberá ao seu paciente, a princípio, em caso de 

lesão, provar a conduta culposa daquele, e não o contrário.  

 

5 RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

Por mais que o profissional da saúde atue de acordo com a técnica 

médica exigida, o resultado de sua atuação não depende apenas dele, mas 

também de fatores externos sobre os quais ele não tem controle, como é o 

caso da reação do organismo do paciente. A ocorrência de um dano ao 

enfermo, geralmente, pressupõe um erro, fruto da falibilidade humana. No 

entanto, não se presume a responsabilização do profissional diante do 

eventual erro, a qual somente irá se configurar se comprovada a culpa na 

conduta médica. Entende-se por culpa o agir com imprudência, negligência 

ou imperícia em relação ao que era previsto de um bom profissional no 

exercício de sua profissão. 
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Erro médico nada mais é que uma falha do médico no exercício de 

sua profissão que atingirá, por ação ou da omissão, resultado adverso do 

esperado, pela negligência, imprudência ou imperícia, o qual está sujeito a 

sanções. 

A verificação da culpa na apuração da responsabilidade é crucial 

tendo em vista que a obrigação de meio do profissional médico enquadra-

se como uma obrigação de fazer, bem como o no disposto no Código Civil 

em seu art. 248: “Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do 

devedor resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas 

e danos”. 

GAGLIANO e FILHO (2012) elencam três elementos da culpa: a 

voluntariedade do comportamento do agente, a previsibilidade e a violação 

de um dever de cuidado. Sendo assim, a atuação daquele que causa dano 

deve ser voluntária para o reconhecimento da culpabilidade e, se a vontade 

for direcionada ao resultado proposto caracteriza-se o dolo. Além disso, o 

prejuízo causado, ilícito, tem que ser previsível para caracterizar a culpa, 

assim como deve haver a violação de um dever de cuidado, caso contrário, 

se for intencional, haverá dolo. 

Quanto às formas de manifestação da culpa, pode-se dizer que a 

negligência consiste na falta de diligência do médico, no desleixo tratando-

se de uma característica omissiva, como quando este profissional é 

indiferente ou desatento, devendo tomar atitude ou conduta certa, 

devidamente esperada para a situação. Por outro lado, a imprudência se 

ocorre em uma ação precipitada e sem cautela, como quando o médico age 

(caráter comissivo), porém toma uma atitude diferente daquela esperada. Já 

a imperícia se constata pela inaptidão, ignorância, falta de habilidade 

técnica do médico. 

Assim, ainda que o médico atue de acordo com a técnica exigida, 

caso o resultado esperado não seja alcançado, caberia ao paciente 

demonstrar a conduta ilícita do médico e os demais requisitos da 

responsabilidade civil, e não o contrário. 
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Ocorre que, no que tange à relação médico-paciente, por se tratar de 

uma relação de consumo, pode haver a aplicação do previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC, qual seja, a inversão do ônus da prova, que será trabalhado 

adiante. 

 

6 RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E A 

COMPATIBILIDADE DO CDC 

 

Face à relação contratual firmada entre médico e paciente, é 

coerente que deva ser disciplinada pelo CDC. O profissional da saúde 

passou a ser considerado um fornecedor de serviços, inserindo-se, portanto, 

no disposto no artigo 3º deste diploma legal, enquanto que o paciente, por 

sua vez, foi enquadrado na posição de “consumidor”, previsto no artigo 2º 

do mesmo diploma legal. Tal situação é manifesta uma vez que o paciente 

adquire serviços de um profissional determinado e em seu próprio 

benefício, demonstrando, em relação ao profissional contratado, nítida 

vulnerabilidade técnica no que tange ao serviço que está a adquirir; no 

caso, o tratamento médico. 

Assim, o profissional médico deve sempre atuar com cuidado no 

exercício de sua profissão, no sentido de seguir regras de conduta, tais 

como os deveres de informação, atuação, assistência e abstenção de uso.  

Conforme já exposto, o princípio da informação divide-se em 

núcleo normativo duplo, no direito de ser informado e no dever de 

informar. A informação é fundamental no sistema de consumo. Portanto, o 

profissional médico tem obrigação, por lei, de prestar informações claras e 

exatas ao paciente.  

Por outro lado, conforme dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 14, §4º, “a responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais, dentre eles o médico, será apurada mediante a 

verificação de culpa”. Ou seja, a vítima do erro médico deve comprovar 

que o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia, 

causando-lhe alguma lesão.  
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De um modo geral, prevalece o entendimento de que o erro médico 

deve ser comprovado pelo paciente prejudicado, o qual deve provar que 

houve um dano causado pelo profissional da saúde que o atendeu. Deve o 

paciente comprovar, também, que o dano se originou de um ato ilícito do 

profissional da saúde, por ter este agido culposamente, sob a forma de 

imprudência, negligência ou imperícia. 

Ocorre que, no que tange à relação médico-paciente, por se tratar de 

uma relação de consumo, pode haver a aplicação do previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC, ou seja, a inversão do ônus da prova, até mesmo porque, 

genuinamente, a prova do erro acontece por meio de prontuários e fichas 

médicas, documentos estes que ficam em poder do médico, restando 

caracterizada a hipossuficiência técnica do paciente-consumidor para 

provar o que alega. 

A esse respeito, é importante frisar que por mais que o profissional 

médico empregue todos os meios possíveis e todo o seu conhecimento em 

proveito de seu paciente, e, por mais que o ônus da prova caiba a quem 

acusa, poderá haver a sua inversão, com presunção de culpa do médico, a 

favor do paciente, conforme art. 6º, VIII, do CDC.  

É, aliás, o que se depreende da decisão do STJ a respeito do tema:  

 

AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO 

INCURÁVEL NOS NERVOS DAS MÃOS DECORRENTE 

DE CIRURGIA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 

[...]2. É possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do 

CDC), ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de 

médico, cabendo ao profissional a demonstração de que 

procedeu com atenção às orientações técnicas devidas. 

Precedentes: AgRg no Ag 969015/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/04/2011, DJe 28/04/2011 e REsp 696284/RJ, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/12/2009, DJe 18/12/2009. 

3. O Tribunal a quo, ao concluir, após a inversão do ônus da 

prova, pela inexistência de comprovação do médico de que 

atuou com perícia, decidiu com base nas provas produzidas 

nos autos, cujo reexame é defeso em sede de recurso especial, 

em face do óbice da Súmula 7/STJ. 
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4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg 

no Agravo em Recurso Especial Nº 25.838 - PR 

(2011/0116925-9)). (BRASIL, 2012). 

 

Revela-se, portanto, ser perfeitamente viável a aplicação da 

inversão do ônus da prova, com respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, para que 

o médico, e não o paciente prove ter agido com todas as orientações 

técnicas devidas e esperadas na sua atuação profissional. 

Enquanto a regra no CC/02 é a responsabilidade civil subjetiva, a 

regra nas relações de consumo é a responsabilidade civil objetiva, onde 

independe da comprovação do dolo ou da culpa do fornecedor. De acordo 

com o princípio da reparação integral, aplicado às relações de consumo, o 

art. 6º, inciso VI, CDC, dispõe como sendo direito básico do consumidor 

“a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos”. Assim, os danos sofridos pelo 

consumidor devem ser reparados de forma a voltar, sempre que possível, à 

situação anterior do dano, status quo ante, ressarcindo-o ou compensando-

o. 

Logo, nas relações de consumo, basta que haja ação ou omissão do 

agente, resultado danoso e o nexo causal, para surgir a responsabilidade do 

fornecedor de serviço. No entanto, há exceção que envolve os profissionais 

liberais.  

A teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva no CDC é a 

teoria do risco da atividade desenvolvida no mercado de consumo. Já que o 

fornecedor tem o objetivo de auferir lucros com seus produtos no mercado 

de consumo, deve, portanto, arcar com os riscos da atividade desenvolvida, 

reparando os consumidores dos eventuais danos, independe de culpa. 

O ônus da prova corresponde ao encargo conferido ao sujeito de 

demonstrar determinadas alegações de fato, o qual, via de regra, cabe à 

parte que alega – ao autor – buscar os meios necessários para o 

convencimento do magistrado da veracidade dos fatos, de acordo com o 

art. 373, CPC. 
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A inversão do ônus da prova é medida excepcional que não deve 

ser desconsiderada pelos pretórios. NADER (2010) explica que: 

 

O ônus da prova, em se tratando de pleito fundado no Código 

Civil, cabe ao requerente, mas se a relação fundar-se no 

Código de Defesa do Consumidor verifica-se a inversão do 

ônus da prova, consoante as disposições dos arts. 6º, VIII, e 

38 daquele Códex. A inversão ocorre apenas em favor do 

consumidor; daí, se a ação for ajuizada pelo fornecedor ou 

prestador de serviços, o ônus da prova caberá ao requerente. 

(NADER, 2010, p. 36). 

 

Sua aplicação será possível, portanto, somente quando se verificar 

dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar, pelos meios 

ordinários, a prova do fato que pretende produzir, ou seja, quando for ele 

hipossuficiente, inclusive, tecnicamente, ou se a critério do juiz, for 

verossímil a alegação do autor. 

A prova por parte de quem sofre o dano tem se mostrado quase que 

impraticável para as vítimas da falta de zelo e preparo dos médicos. Esta 

dificuldade condiz, justamente, com a relevância da aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova em casos de erro médico. 

Com propriedade, GONÇALVES (2012) é bastante plausível ao 

expor que: 

A prova da negligência e da imperícia constitui, na prática, 

verdadeiro tormento para as vítimas. Sendo o médico, no 

entanto, prestador de serviço, a sua responsabilidade, embora 

subjetiva, está sujeita à disciplina do Código de Defesa do 

Consumidor, que permite ao juiz inverter o ônus da prova em 

favor do consumidor (art. 6, VIII). 

Deve ser lembrado, ainda, que a hipossuficiência nele 

mencionada não é apenas econômica, mas precipuamente 

técnica. O profissional médico encontra-se sem dúvida em 

melhores condições de trazer aos autos os elementos 

probantes necessários à análise de sua responsabilidade. 

(GONÇALVES, 2012, p. 258 e 259). 

 

Além disso, nos casos em que o dever de informar não é cumprido 

ou é observado de forma precária, o coerente seria que ao médico coubesse 

comprovar que prestou as informações adequadamente ao paciente, e não o 

contrário. Isto porque a hipossuficiência do paciente em provar tal fato é 

patente, haja vista que se ele fosse encarregado de demonstrar a culpa do 
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médico pela violação deste dever, necessitaria de um enorme esforço à 

vítima, sendo, provavelmente, inviável. Nesse sentido, MARQUES (2011), 

apoia que: 

A inversão do ônus da prova é muitas vezes necessária, tendo 

em vista a hipossuficiência do consumidor que, segundo as 

regras da experiência, não tem condições de informar (mas 

sim os médicos e hospital envolvidos) o que realmente 

aconteceu em determinada cirurgia, tipo de anestesia, 

tratamento etc., e em que medidas estas falhas têm um nexo 

com os danos sofridos pela vítima-consumidor, durante e até 

o fim do tratamento, cirurgia etc. (MARQUES, 2011, p. 438 e 

439). 

 

O paciente diante do médico encontra-se vulnerável por 

desconhecer o tratamento que se submeterá, além disso, a doença, a dor, o 

fragiliza. O profissional médico tem obrigação, por lei, de prestar 

informações claras e exatas ao paciente, principalmente àquelas que dizem 

respeito aos riscos dos procedimentos a serem adotados. 

Nessa direção, muito esclarecedor é o voto vencido do Des. 

Geraldo Roberto, no seguinte acórdão, por verificar a grande dificuldade 

para as vítimas de provarem o erro médico: 

 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - Dano causado 

por cirurgia mal feita. Ajuste de serviços celebrados entre o 

paciente, o médico e o hospital, há solidariedade deste 

últimos, pelos danos causados em virtude de cirurgia mal 

feita, mormente quando demonstrada a relação de preposição 

entre eles (TJMS, 2 Tt Civil, AI n. 2.766/90 j. em 25/4/90. 

V.u. Rel. Des. Marco Antônio Cândia). Indenização – 

Responsabilidade civil. Doente que tem a perna amputada por 

negligência no tratamento hospitalar. Ônus da prova sobre ser 

ou não culposa a conduta hospitalar – indenização devida... 

(TJSP, RJTR, SP 61/180).  

Consta do citado aresto:  

É sempre difícil apurar-se, no pretório, responsabilidade 

médico hospitalar; a prova fica na dependência dos relatórios 

de enfermagem e das anotações e prescrições médicas, bem 

como dos laudos de peritos médicos que podem estar 

inconscientemente dominados pelo spritde corps. Resta pouca 

margem de prova aos testemunhos leigos, de regra, 

incompetentes ou impressionados. Acresce que a medicina 

não é ciência exata, e a arte de curar requer muitas vezes, dom 

divino. (CF. René Savatier de la Responsabilite Civile, 2ª ed., 

T. II n. 778 In voto vencido Des. Geraldo Roberto). (MATO 

GROSSO DO SUL, 1990). 
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Sendo assim, não é só razoável, mas bastante plausível que, diante 

de erros médicos, o juiz, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, no 

tocante à situação vivenciada pelo paciente, hipossuficiente tecnicamente, 

aplique a inversão do ônus da prova a seu favor. Logo, caberá ao 

profissional, se quiser provar que não agiu culposamente. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Diante do considerável avanço ocorrido na Medicina que acarretou 

um aumento dos riscos e, portanto, da possibilidade de ocorrência de erros 

médicos que podem ocasionar danos irreparáveis ao paciente, a matéria é 

de relevante importância, sobretudo nas últimas décadas, por envolver a 

vida humana, principal bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico. 

O profissional liberal médico está vinculado pelo contrato ao 

cumprimento de deveres jurídicos originários que norteiam as condutas 

destes profissionais e são capazes de produzir danos irreversíveis ao 

paciente podendo gerar o dever jurídico sucessivo que é, justamente, a 

responsabilidade civil. 

Tanto o erro médico quanto a falta de cumprimento das obrigações 

contratuais, total ou parcialmente, geram a responsabilidade civil que, caso 

a caso, há a necessidade de comprovação da culpa do profissional. Isto 

porque se trata da responsabilidade subjetiva e de que a atividade exercida 

pelo médico, em geral, é uma atividade de meio e não de fim. Assim, o 

médico não estaria adstrito a recompor a saúde do doente, mas de 

empenhar todos os seus esforços para alcançá-la. 

Ocorre que, nas obrigações de meio cabe à vítima provar que o 

agente, no caso em questão o médico, agiu culposamente. Logo, 

incoerentemente, caberia ao paciente comprovar se o médico agiu ou não 

com culpa (imprudência, negligência e imperícia), em caso de lesão, 

durante todo o tratamento em que se encontrava submetido, e não o 

contrário. 
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Desse modo, por se tratar de uma relação de consumo entre o 

médico e o paciente, é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, 

prevista no código consumerista, até mesmo porque a prova do erro 

acontece por meio de prontuários e fichas médicas, documentos estes que 

ficam em poder do médico, restando caracterizada a hipossuficiência 

técnica do paciente-consumidor para provar o que alega. 

Sendo assim, a relevância da inversão do ônus probatório verifica-

se na dificuldade para as vítimas de provarem, judicialmente, o erro 

médico pelo fato das provas ficarem na dependência dos relatórios de 

enfermagem e das anotações e prescrições médicas. Logo, é admissível 

que, diante de erros médicos, o juiz, ao analisar o caso concreto, 

constatando a hipossuficiência técnica do paciente, aplique a inversão do 

ônus da prova em seu favor. Cabendo, portanto, ao profissional, se quiser, 

provar que não agiu culposamente. 
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CAPÍTULO XI 

________________________________________________________________________ 

A NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM 
AMBIENTE DE REFORMA 

LEGISLATIVA: LIMITES (?) 

 

 

Filipe de Filippo 67 

Ugo Briaca de Oliveira 68 

 

 

RELEVÂNCIA TEMÁTICA: TRAÇANDO OBJETIVOS. 

 

A implementação da Lei n.º 13.467/17 - inovação legislativa 

intitulada por “reforma trabalhista” - trouxe sintomáticas alterações na 

seara do direito do trabalho, dentre diversos temas no âmbito material e 

processual, especificamente, para fins do presente estudo, sobre a extensão 

e possibilidades da negociação coletiva. 

Vale dizer, visou repaginar os limites do objeto jurídico que 

possa vir a ser transigido mediante negociação coletiva, revisando seu 

limite de legalidade, bem como hierarquia dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, equivalendo à negociação coletiva a outro status, em relação 

àquele que até então lhe era outorgado. 

 
67 Professor. Orientador. Mestre em direito pela PUC-MG. 

68 Mestre em Direito Privado, linha de pesquisa Direito do Trabalho, Modernidade e 

Democracia, pela PUC/MINAS. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela 

mesma instituição. Advogado e consultor jurídico. 
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Como óbvia essa assim dita reforma do trabalho tem de se 

contextualizar e harmonizar com todo um estuário normativo já existente, 

de modo a, constitucionalmente, operar as determinações de seu texto. 

Por mais que a validade intertemporal da lei em comento já 

tenha relativo tempo desde sua promulgação, é indene de dúvidas que 

somente nos tempos atuais o tema ganhou efetivo realce, com o 

conhecimento de questões constitucionais pelo próprio Supremo Tribunal 

Federal, a despeito da validade de negociação coletiva a qual vise limitar 

ou restringir direitos trabalhistas os quais não se vejam amparados 

constitucionalmente. 

Portanto, se trata de tópico não somente relevante, como o qual 

também conserva atualidade e pertinência. 

Como todo digesto legal, as resultantes práticas da reforma do 

trabalho demandaram o devido tempo de maturação para revelar a reação 

do setor produtivo, bem como Poder Judiciário, sobre as suas diversas 

inovações e possibilidades. 

Como forma de perceber essas últimas, dentro do campo do 

direito coletivo, especificamente no que toca a negociação coletiva e 

possibilidade sobre as matérias sobre as quais pode resolver e transigir, 

algumas etapas hão de ser perpassadas, sendo urgente, para tanto, traçar 

objetivos para o presente estudo. 

Para tanto, então, necessário construir o conceito de negociação 

coletiva, delineando, ainda, sobre as suas modalidades. Em continuidade, é 

preciso ressaltar por importante princípio incidente - adequação setorial 

negociada -, sua previsão legal, valendo como tanto o regramento que lhe é 

dado pela Constituição Federal, bem como em tratados e diplomas de 

origem internacional, de aplicação normativa no Brasil; como por exemplo, 

a Organização Internacional do Trabalho. 

Vencidas necessárias etapas, o objetivo é aquele de situar a 

negociação coletiva dentro do direito coletivo, averiguando acerca de suas 

possibilidades, bem como se o estuário normativo o qual lhe dá coesão e 
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existência jurídica permite que a composição entre polos da relação de 

emprego se dê de maneira irrestrita. 

Ou seja, as partes do contrato de trabalho podem, de fato, 

compor cláusulas coletivas e negociar em ambiente de igualdade, sobre 

todo e qualquer direito o qual já não esteja albergado e protegido de forma 

expressa pelo texto da Constituição Federal de 1988. 

Com isso, o presente estudo visa colaborar com notas 

conclusivas sobre a necessária negociação coletiva, e seus limites. 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO TRABALHO. 

 

A negociação coletiva do trabalho é instrumento de profundo 

diálogo social, tendo como sujeito principal o sindicato, quer seja ele da 

categoria profissional, como econômica, e que visa exercer a precípua 

função de instrumento de concreção democrática, quer valendo-se 

enquanto pressuposto necessário da democratização da relação entre capital 

e trabalho. 

Esse trinômio composto por sujeito, função e objetivo outorga 

um papel demasiado especial à negociação, enquanto instrumentalidade 

apta a exercer a materializar o diálogo democrático e igualitário entre os 

polos da relação de emprego, via de regra, materializados pelo patrão e 

empregado. 

Desse diálogo, nasce não somente longevo estuário de normas 

autônomas, como também representa autêntica ferramenta para interativo 

diálogo e evolução social. 

Assim, visando delinear um primeiro vislumbre sobre a 

conceituação da negociação coletiva, é a inicial observação de Nascimento 

(2011): 

A negociação coletiva é compreendida como uma forma de 

desenvolvimento do poder normativo dos grupos sociais 

segundo uma concepção pluralista que não reduz a formação 

do direito positivo à elaboração do Estado. É destinada à 

formação consensual de normas e condições de trabalho que 

serão aplicadas a um grupo de trabalhadores e empregadores. 



- 233 - |   Direito em Perspectivas 

 

A negociação coletiva está na base da formação do direito do 

trabalho como uma das suas fontes de produção. As normas 

jurídicas trabalhistas não se esgotam com as normas jurídicas 

estatais. Há o direito positivo trabalhista não estatal. A 

negociação coletiva é a sua principal fonte, nem sempre foi 

importante no direito brasileiro, mas a partir de 1988 

intensificou-se, como decorrência da modificação do modelo 

altamente legislado. É maior o seu grau de desenvolvimento 

como resultado da transformação de um sistema de que antes 

era de dirigismo estatal e passou a ser de economia de 

mercado e com tendências de menor regulamentação estatal 

das condições de trabalho. 

As bases legais em que foi fundamentada no Brasil a 

negociação coletiva situam-se no ordenamento jurídico 

intervencionista do corporativismo estatal. Essa concepção 

prestigia a lei em detrimento da autonomia coletiva dos 

particulares. É marcada pelo contraste entre o controle do 

sindicalismo, pelo Governo (Decreto n. 19.770, de 1931) e o 

reconhecimento, meramente formal, das convenções coletivas 

de trabalho (Decreto n. 21.764, de 1932), em manifesta 

contraposição, como se fossem harmonizáveis a intervenção 

do Estado na organização sindical e a liberdade de negociação 

coletiva dos sindicatos. (NASCIMENTO, 2011, p. 107). 

 

A negociação coletiva, então, equivale a uma forma de 

composição entre extremos sociais, comungando pelos valores de 

participação democrática do cidadão que trabalha (e que do trabalho vive), 

e setor produtivo, quem ao seu turno personifica os valores da liberdade 

econômica e livre iniciativa. 

Ou seja, a negociação coletiva catalisa uma simbiose entre 

personagens sociais, permitindo a necessária conversa a qual procura 

atrelar o primado do trabalho a condições de mercado viáveis e profícuas, 

comungando por interativa adequação de necessidades peculiares a ambos 

os polos da relação. 

Compreendidos os pilares nos quais se alicerça a negociação 

coletiva, calha ressaltar pela fala de Silva (2008): 

 

Estabelecidas tais observações prévias, investigar-se-ão as 

bases conceituais indispensáveis a uma configuração 

institucional das Relações Coletivas de Trabalho em um 

paradigma democrático contemporâneo. Autonomia coletiva e 

liberdade sindical são alicerces deste projeto, princípios 

constituintes dos direitos de resistência e dos contrapoderes 

do trabalho, e constituem referenciais analíticos axiais. E a 

inserção da autonomia coletiva e da liberdade sindical, da 
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autotutela coletiva e da proteção da relação de emprego no 

âmbito do constitucionalismo contemporâneo, pode contribuir 

para a construção de um conjunto de garantias e contrapesos 

ao poder econômico, possibilitando uma compreensão teórica 

mais adequada aos desafios da atualidade. (SILVA, 2008, p. 

84). 

 

Estando satisfatoriamente expostas as bases teóricas em que 

repousa a negociação coletiva, é necessário estabelecer o seu conceito. Para 

tanto, se socorre da Convenção de número 154 da OIT, cujo art. 2, outorga 

a definição seguinte: 

Para efeito da presente Convenção, a expressão “negociação 

coletiva” compreende todas as negociações que tenham lugar 

entre, de uma parte, um empregador, um grupo de 

empregadores ou uma organização ou várias organizações de 

empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações 

de trabalhadores, com fim de: 

a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou 

b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou 

c) regular as relações entre os empregadores ou suas 

organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, 

ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez. 

(SÜSSEKIND, 2007, p. 271). 

 

Lado outro, é farta a necessária definição doutrinária. Para 

Rodrigues Pinto (2002): 

 

A negociação coletiva deve ser entendida como o complexo 

de entendimentos entre representações de categorias de 

trabalhadores e empresas, ou suas representações, para 

estabelecer condições gerais, de trabalho destinadas a regular 

as relações individuais entre seus integrantes ou solucionar 

outras questões que estejam perturbando a execução normal 

dos contratos. (PINTO, 2002, p. 184, grifo do autor). 

 

Enquanto que para Meirelles (2008) a negociação se trata do 

 

[...] o processo de discussão que envolve, de um lado, um ou 

mais sindicatos econômicos, a empresa, ou um grupo de 

empresas, e, de outro lado, um ou mais sindicatos 

profissionais, ou um grupo de trabalhadores, visando à 

composição amigável sobre a regulamentação das condições 

coletivas de trabalho, resultando na realização de um negócio 

jurídico. (MEIRELLES, 2008, p. 20). 
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No mesmo sentido, Santos (2014) define a negociação coletiva 

enquanto: 

A doutrina predominante considera os acordos e convenções 

coletivas de trabalho um híbrido de contrato e lei, pois, 

quanto à formação, identificam-se com um contrato; por seu 

conteúdo, equivalem a uma norma jurídica. Eles se 

aperfeiçoam por meio de declarações de vontade dos sujeitos 

convenentes, caracterizando-se como negócios jurídicos 

coletivos, posto que resultantes da autonomia da vontade das 

partes pactuantes, caracterizando-se como verdadeiros 

contratos normativos em face da sua aptidão para fixar o 

conteúdo dos contratos individuais de trabalho. (SANTOS, 

2014, p. 231). 

 

Na perspectiva de Teodoro (2018), quem segue sendo 

autoridade no assunto: 

A negociação coletiva consiste no poder de 

autorregulamentação conferido aos entes coletivos – sindicato 

obreiro e empresa ou sindicato patronal – para, por meio de 

concessões recíprocas, elaborarem cláusulas aplicáveis às 

relações individuais de trabalho das categorias envolvidas na 

transação. (TEODORO, 2018, p. 103). 

 

Definida a negociação coletiva, urge então, no tópico seguinte, 

diferenciar as suas modalidades. 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA E SUAS DISTINÇÕES. 

 

A negociação coletiva, em um primeiro momento, deve ser 

entendida enquanto um diálogo formado entre personagens representativos 

das relações de trabalho. Não há motivos para complicar este que é um 

princípio demasiadamente simples, ou seja, a negociação é 

substancialmente um desiderato por compor um acordo de condições 

benéficas, as quais viabilizem melhores condições de prestação de trabalho 

dentro de cada realidade laboral. 

Assim, em um primeiro momento, de fato dá a entender por um 

conceito amplo, de ordem geral, sendo delimitada, a depender de seu grau 

de abrangência, entre duas consequentes modalidades: o acordo ou a 

convenção coletiva.  
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Em magna definição sobre o tema, é a palavra de Leite (2017): 

 

[...] negociação coletiva de trabalho constitui 

procedimento prévio, fruto do princípio da autonomia 

privada coletiva, que tem por objeto a criação de uma 

fonte formal – autônoma ou heterônoma – que 

solucionará o conflito coletivo de trabalho. 

Caracteriza-se, pois, como procedimento genérico e 

preliminar da autocomposição ou da heterocomposição. É a 

“mesa-redonda”, a “rodada de entendimentos”, o “protocolo 

de intenções” ou qualquer outro meio que irá culminar, no 

nosso sistema, em um acordo coletivo, uma convenção 

coletiva, uma sentença arbitral ou uma sentença normativa. 

(LEITE, 2017, p. 727, grifos do autor). 

 

Logo, a negociação pode assumir formatos, os quais, ao seu 

turno, ganham em igual medida a devida conceituação. No último sentido, 

Teodoro (2018) explica: 

 

Apesar de não se exigir a aglutinação das empresas em 

sindicatos, inúmeros segmentos econômicos organizam-se em 

sindicatos, e é nesse fato que reside a diferença entre 

Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos de 

Trabalho. Nos primeiros, o ser coletivo aparece representado 

pela entidade sindical patronal, ao passo que no Acordo 

Coletivo a empresa negocia diretamente, sem a presença de 

seu sindicato. 

[...] 

Outro ponto diferenciador entre Convenção Coletiva e 

Acordo Coletivo é o âmbito de abrangência. Em relação 

àquela, as normas produzidas coletivamente incidirão em 

universo mais amplo, caracterizado pela base profissional e 

econômica representada pelos respectivos sindicatos, 

enquanto este vincula tão-somente a empresa ou conjunto de 

empresas que participou desgarrada e isoladamente do 

acordo. 

Cumprida aquela exigência relacionada com a 

representatividade e com a legitimidade, à negociação 

coletiva são conferidos os atributos da democracia e da 

igualdade, tendo em vista a equivalência dos seres 

contratantes [...] (TEODORO, 2018, p. 103-104). 

 

No mesmo sentido, Hinz (2005) leciona na seguinte linha: 

 

A distinção, assim, entre acordo coletivo de trabalho e 

convenção coletiva de trabalho é que o primeiro é celebrado 

entre sindicato de empregados e uma ou várias empresas da 

correspondente categoria econômica, ao passo que a 

convenção coletiva de trabalho é celebrada entre o sindicato 

de empregados e o respectivo sindicato de empregadores da 



- 237 - |   Direito em Perspectivas 

 

categoria econômica, razão pela qual as disposições de uma 

convenção coletiva de trabalho abrangerão, numa mesma 

categoria, maior número de empregados e empregadores que 

as de um acordo coletivo de trabalho. (HINZ, 2005, p. 99). 

 

Em ambos os formatos, a negociação coletiva cumpre o mesmo 

e já salientado papel, o qual segue sendo aquele de transmutar as condições 

contratuais para aquelas mais benéficas, respeitados limites determinados, 

conforme a ser abordado em momento oportuno. 

No último sentido, imperioso ressaltar em trato mais imediato 

por princípio incidente o qual dá à negociação coletiva esse traço 

característico único, sobre a adaptação e adequação entre setores, 

circunstâncias e polos da relação contratual.  

Fala-se no princípio da adequação setorial negociada. 

 

PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA. 

 

Quando se fala em negociação coletiva, invariavelmente o 

hermeneuta, intérprete e operador do direito, vão remetido ao próprio 

conceito de negociação, o qual comporta os já repassados valores de 

diálogo, compromisso, participação democrática e valorização das relações 

e instituições de trabalho enquanto cláusulas mais benéficas e 

compromissadas. 

Para tanto, contudo, não raras vezes a negociação coletiva 

encontra percalços. Vale dizer, de modo a pactuar termos condizentes com 

o âmbito normativo, tem de elaborar cláusulas cuja semântica e objetos 

jurídicos sejam ambos, a um só tempo, possíveis. 

Princípio então o qual abre trânsito entre a norma heterônoma, 

advinda do Estado, e norma autônoma, nascida do consenso entre as parte 

da negociação coletiva. 

“Além disso, este princípio busca estabelecer critérios de 

pacífica coexistência entre as normas produzidas pelo Estado – normas 

heterônomas – e as normas surgidas da negociação coletiva por meio dos 
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seus sujeitos coletivos contratantes – normas autônomas [...]” (TEODORO, 

2018, p. 101). 

Portanto, 

Este princípio trata das possibilidades e limites jurídicos da 

negociação coletiva. Ou seja, os critérios de harmonização 

entre as normas jurídicas oriundas da negociação coletiva 

(pela consumação do princípio de sua criatividade jurídica) e 

as normas jurídicas provenientes da legislação heterônoma 

estatal. (DELGADO, 2017, p. 82). 

 

Trata-se o princípio da adequação setorial negociada de 

ferramenta jurídica a qual permite exercer uma interpretação caso-a-caso, 

valorizando o necessário dinamismo o qual deve muitas vezes prevalecer 

dentro do direito coletivo, como modo de, literalmente, adequar a norma 

autônoma ao objeto e meio ambiente em que a relação de trabalho ou 

emprego se situa, sempre em respeito à norma heterônoma constitucional. 

Dada à expressão dimensional brasileira, com variedade 

cultural e social de tamanho destaque, o princípio da adequação setorial 

visa adequar, de setor para setor, o contrato de trabalho como modo de lhe 

dar maior efetividade, dentro da perspectiva do próprio direito do trabalho, 

a qual segue sendo pelo objetivo do estado social, harmonioso para com a 

ordem econômica nacional, que ao seu turno, bom que se diga, se funda na  

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como finalística 

aquela de assegurar a existência digna daqueles que vivem do trabalho. 

No viés dessa temática, 

 

É importante mencionar que a adoção deste princípio não 

implica admitir a adequação setorial à custa dos direitos dos 

trabalhadores, em especial os de natureza humana e 

fundamental, ou seja, admitir que a negociação coletiva se 

transforme em uma negociação de concessões. (ALMEIDA, 

C. L.; ALMEIDA, W. G. R., 2017, p. 155, grifos dos autores). 

 

Nesse óbice, juntamente do direito à negociação coletiva, estão 

presentes contrapartidas, 

 

Como o dever de negociar; o dever de boa-fé; o dever de 

iniciar o processo negocial com antecedência; o dever de 
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informação; o dever de ofertar proposta séria e fundamentada; 

o dever de resposta e de contraproposta; e a vedação de recusa 

infundada à negociação. (MEIRELLES, 2008, p. 44). 

 

Referidas contrapartidas encontram fonte na própria 

constituição, e dão a prévia de uma função social própria à negociação 

coletiva a qual lhe impõe imperativos limites. 

 

FONTE LEGAL DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA. 

 

Percorrida a construção teórica proposta até aqui, resta 

evidenciar a fonte legal a qual dá dicção e cognição jurídica à negociação 

coletiva, lhe preenchendo com normatividade e sentido jurídico de fins 

próprios. 

Para o presente estudo, recorre-se, então, à própria OIT, bem 

como Constituição Federal, valendo, contudo, a nota de que diversos 

diplomas de ordem internacional, bem como inúmeras convenções da OIT, 

dão contribuição e enriquecimento ao tema. 

No que resguarda a fonte internacional, por certo, a definição 

magna já foi enunciada anteriormente, personificados na Convenção 154 

da OIT, em seu art. 2. 

Para efeito da presente Convenção, a expressão “negociação 

coletiva” compreende todas as negociações que tenham lugar 

entre, de uma parte, um empregador, um grupo de 

empregadores ou uma organização ou várias organizações de 

empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações 

de trabalhadores [...] (SÜSSEKIND, 2007, p. 271). 

 

De fato, 

[...] do ponto de vista da finalidade, talvez seja a da OIT a 

mais completa, pois a negociação nem sempre – na maioria 

das vezes, até – é restrita às condições de trabalho, servindo, 

também, para se discutir a forma de relacionamento entre os 

empregadores e suas organizações sindicais e as organizações 

ou grupos que representam os trabalhadores. (BRITO FILHO, 

2018, p. 162). 

 

Lado outro a Carta Constitucional de 1988, em seu artigo 8º, 

notadamente em seus incisos I, III, V e VI, assim escreve: 
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Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observado o seguinte: 

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a 

fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 

competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a 

intervenção na organização sindical; 

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas; 

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 

sindicato; 

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

Sobre referido dispositivo, complementa e elucida a fala de 

Delgado (2014): 

Desse modo, entre os princípios e regras coletivos que 

integram o núcleo inexpugnável da Constituição, estão, pelo 

menos, quatro: os que asseguram a liberdade sindical e a 

autonomia das entidades sindicais (art. 8º, I e V); os que 

asseguram aos sindicatos a função de defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria (art. 8º, III); 

os que determinam ser obrigatória a participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º, 

VI); os que estabelecem garantias eficientes ao exercício da 

administração e das funções sindicais (art. 8º, VIII). 

(DELGADO, 2014, p. 164, grifos do autor). 

 

Indicadores legais esses últimos os quais já seriam o bastante 

para uma plena compreensão sobre “[...] funções e atribuições exercidas 

pelo sindicato para a defesa dos interesses de seus representados, 

assegurando a ele o papel exclusivo, no polo dos trabalhadores, de agente 

de criação de normas autônomas, através da negociação coletiva.” 

(PIMENTA J.R.F.; PIMENTA R.B.C., 2013, p. 384). 

Inobstante, José Roberto Freire Pimenta e Raquel Betty de 

Castro Pimenta (2013) ainda evocam outros tantos: 

 

Outros dispositivos na mesma Norma Fundamental ressaltam 

a importância da negociação Coletiva levada a efeito pelos 

sindicatos, como o art. 7º, XXVI, que, em combinação com o 

caput do mesmo preceito constitucional, prevê o 

reconhecimento das normas coletivas como direito 

fundamental social dos trabalhadores urbanos e rurais, sempre 

visando à melhoria de sua condição social, e o art. 114, §§ 1º 



- 241 - |   Direito em Perspectivas 

 

e 2º, que enfatiza sua prioridade em relação à utilização da 

arbitragem coletiva ou ajuizamento de dissídio coletivo 

perante a Justiça do Trabalho. 

Esta posição de destaque dada pela Constituição de 1988 à 

negociação coletiva também indica status constitucional da 

liberdade sindical, já que sem ela não é possível ao sindicato 

exercer fielmente o seu papel na criação e preservação do 

Direito do Trabalho: é principalmente a negociação coletiva 

que dá legitimação ao sindicato. 

Fica claro, a partir de todas estas normas, que a Constituição 

de 1988 foi expressa em estabelecer a liberdade sindical como 

direito fundamental. Se assim não se entender, ainda se pode 

argumentar que a liberdade sindical, em direita aplicação do 

que estabelece o seu art. 5º, § 2º, pode também ser 

considerada um direito fundamental implícito: ela 

necessariamente decorre de outros preceitos constitucionais 

que consagram como princípios e objetivos fundamentais do 

Estado Democrático de Direito que se quer concretizar no 

Brasil os valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da 

Constituição), a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária e a redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III) 

e a plena liberdade de associação para fins lícitos (art. 5º, 

XVII). (PIMENTA J.R.F.; PIMENTA R.B.C., 2013, p. 384-

385). 

 

Dessa breve construção legislativa, se fazem emergir 

considerações conclusivas sobre a negociação coletiva, partindo de sua 

fonte constitucional, atrelada a princípios que lhe norteiam, em respeito à 

sua definição interpretativa. 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO TRABALHO E SEUS LIMITES. 

 

Imperativo dizer, antes de tudo, que “[...] a produção normativa 

coletiva decorrente de convenções coletivas de trabalho e de acordos 

coletivos de trabalho reforça o particularismo e a autonomia do Direito do 

Trabalho perante os demais ramos do Direito.” (DELGADO; PEREIRA, 

2014, p. 369). 

Logo, 

O Direito do Trabalho nasce dentro dessa lógica, 

comprometido com ela. Não se reduz, portanto, a uma 

simples e neutra regulação de certo tipo de contrato. Tem uma 

vocação, uma razão de ser, um destino. (VIANA, 2002, p. 

105). 
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E, portanto, 

 

[...] a natureza especial do Direito do Trabalho não é uma 

mera concessão legislativa, mas decorre da essencialidade, 

individual e social, dos direitos que assegura aos 

trabalhadores, tendo em vista que se trata de direitos de 

dignidade humana, justiça social, cidadania e democracia. 

(ALMEIDA, C. L.; ALMEIDA, W. G. R., 2018b, p. 57, grifo 

dos autores). 

 

Conjeturando essas conclusões, que se grifar que a 

Constituição Federal de 1988 tem por fundamentos a dignidade humana e 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV), do mesmo 

modo que tem a ordem econômica fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tendo como escopo assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170). 

Logo, se de um lado o direito obreiro parte de uma premissa 

voltada a uma missão de proteção e melhoria de condições de existência, 

de outro, a prórpia Constituição Federal lhe ratifica esse especial papel, o 

qual vai ainda reforçado pela própria Organnização Internacional do 

Trabalho. 

Desta feitura, a conclusão a qual remanesce é que o direito 

obreiro em seu todo, incluso o direito coletivo, detém inexorável e inegável 

papel a ser honrado, de modo que considerar por determinados objetos em 

cláusula coletivas, de finalísitca meramente economica, fere os valores 

constitucionais que repercutem a própria negociação coletiva, a qual visa 

sim a adequação dos setores em prol da livre iniciativa, contudo, sem 

jamais se esquecer da valorização do trabalho humano, da dignidade, bem 

como da justiça social. 

Firmam-se, assim, 

 

[...] bases sólidas para a produção de normas jurídicas via 

negociação coletiva, como meio de democratizar o Direito do 

Trabalho e deslocar a solução do conflito entre capital e o 

trabalho para um âmbito mais próximo dos seus principais 

atores, permitindo aos próprios destinatários das normas 

adequarem suas necessidades setoriais. (TEODORO, 2013, p. 

326). 
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De fato, foi graças ao sindicato profissional, e não ao 

patronal, que o Direito do Trabalho corrigiu o Direito 

Comum, compensando (um pouco) com a sua própria 

desigualdade a desigualdade econômica das partes. Foi ele 

que fez o Direito do Trabalho nascer como ramo autônomo da 

Ciência Jurídica. (VIANA, 2002, p. 100, grifo do autor). 

No âmbito do Direito do Trabalho, esse ponto pode ser 

ilustrado com o mandamento constitucional de elevação 

progressiva das condições sociais de todos os trabalhadores 

(art. 7º, caput, CF/88), que só pode deixar de ser observado 

havendo justificativas para tanto, cujo poder de 

convencimento será maior diante da adoção de medidas 

compensatórias. (DELGADO; PEREIRA, 2014, p. 371). 

 

Sobre as inovações impostas à ordem jurídica nacional, no que 

compete o direito obreiro, veio a Lei n.º 13.467/17 introduzir novas 

normatizações a respeito da negociação coletiva de trabalho, bem como a 

sua abrangência e capacidade, instaurando o famigerado termo da 

prevalência do negociado sobre o legislado. 

Resumindo a tônica jurídica que reverbera o tema, muito bem 

esquematiza Almeida (2017). 

 

A regra da prevalência do negociado sobre o legislado foi 

consagrada no art. 611-A da CLT, que é complementado pelo 

§ 3º do art. 8º da CLT, segundo o qual, no exame de 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça 

do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 

elementos essenciais do negócio jurídico e balizará a sua 

atuação pelo princípio da intervenção mínima na 

autonomia da vontade coletiva. Assim, não só foi imposta a 

prevalência do negociadosobre o legislado, como, para 

reforçá-la, procurou-se limitar a atuação do Poder Judiciário 

em eventual exame dos ajustes coletivos, ou seja, da 

manifestação da vontade. 

A reforma trabalhista estabeleceu, também reforçando a 

prevalência do negociado sobre o legislado, a prevalência do 

acordo coletivo de trabalho sobre a convenção coletiva de 

trabalho (art. 620 da CLT). (ALMEIDA, 2017, p. 681-682, 

grifo do autor). 

 

Necessário então endossar algumas conclusões definitivas 

sobre o tema, visando responder o seguinte questionamento: afinal, é 

possível que em sede de negociação coletiva, o negociado prevaleça sobre 

o legislado? Adianta-se que não. 
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Ora, “excepcionalmente e de forma taxativa, a Constituição de 

1988 firmou possibilidades jurídicas de flexibilização trabalhista, pela via 

da negociação coletiva e em particular no tocante aos temas do salário e da 

jornada de trabalho (art. 7º, VI, XIII e XIV, CF/88).” (DELGADO; 

PEREIRA, 2014, p. 374). 

 

Não há, portanto, a princípio, qualquer possibilidade de 

flexibilização de normas de ordem pública em normas 

dispositivas, pela via coletiva negociada, sob a justificativa de 

ênfase na autonomia privada das partes contratantes. Aliás, 

esta proibição, de fundo principiológico, procura na realidade 

preservar a própria noção coletiva dos direitos fundamentais. 

(DELGADO; PEREIRA, 2014, p. 374). 

 

Nos melhores ensinamentos de Viana (2002): 

 

A nosso ver, as convenções coletivas só podem ir até onde a 

Constituição expressamente permite. Vale dizer: podem 

reduzir salários, compensar horários, aumentar a jornada dos 

que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. 

Mas não é só esse o limite. Na primeira e terceira hipótese, é 

preciso haver algum tipo de contrapartida. E essa 

contrapartida não pode se resumir à simples suspensão, por 

parte da empresa, de ameaças expressas ou veladas, como a 

de fechar suas portas, dispensar em massa, ou mudar-se para 

Bombaim. 

Atitudes do gênero só fazem sentido no caso dos 

trabalhadores. Estes, sim, podem exigir uma nova vantagem 

sem nada conceder em troca, pois se o fizerem estarão apenas 

reduzindo o nível de exploração do sistema. A rigor, não 

estarão ganhando, mas recuperando uma parte do que 

haviam perdido. São como credores que recebem uma 

prestação a mais da dívida. Aliás, essa não é apenas a tradição 

da negociação coletiva, mas a lógica do Direito do Trabalho, 

como um todo. 

[...] 

Note-se que, quando o Direito do Trabalho deu respaldo à 

greve e às convenções coletivas, o que desejou não foi, pura e 

simplesmente, institucionalizar uma espécie de guerra. Foi 

permitir que os trabalhadores, enquanto grupo, pudessem 

pressionar a classe patronal, e assim obter melhores condições 

de vida. (VIANA, 2002, p. 102-103, grifo do autor). 

 

Com efeito, 

[...] a negociação coletiva – mesmo extramuros – tende a ser 

usada cada vez mais ao contrário, ou seja, mais para 

desconstruir do que para inventar novos direitos. Esse novo 

papel tem certo suporte na própria Constituição, que lhe 

permite reduzir salários. E se tornará tanto mais perigoso 
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quanto à negociação se afastar do sindicato, que – mesmo em 

crise – tem sempre mais força que um pequeno grupo de 

trabalhadores na empresa. (VIANA, 2005, p. 28, grifo do 

autor). 

Assim, só faz sentido falar em sindicato – e, por extensão, em 

negociação coletiva – quando o objetivo for melhorar a 

condição de vida do trabalhador. [...] Por consequência, uma 

convenção coletiva que precariza direitos trai o seu papel 

histórico e contradiz a sua própria essência. Só é convenção 

no nome. (VIANA, 2002, p. 100-101). 

 

Nasce disso necessária reflexão aos valores que a Lei n.º 

13.467/17 visa inaugurar, bem como sua coerência para com o 

ordenamento constitucional pátrio, no que compete a negociação coletiva 

de trabalho. 

Como resposta a esta política, deve ser adotada uma política 

trabalhista pós-neoliberal, informada pela estreita 

vinculação do Direito do Trabalho e dos direitos inerentes ao 

trabalho, à dignidade humana, justiça social, cidadania e 

democracia, como forma de tornar concretos os princípios 

fundamentais da República e alcançar os seus objetivos 

fundamentais e, principalmente, restabelecer a ideia 

fundamental de que o trabalho não é mercadoria. 

[...] 

Ainda que seja admitida, para argumentar, a 

constitucionalidade da instituição da prevalência do 

negociado sobre o legislado, é imperioso ter presente que a 

autonomia da vontade coletiva não é isenta de limites. Pelo 

contrário, ela tem limites estabelecidos pela Constituição da 

República, tratados e convenções sobre direitos humanos e 

leis de ordem pública, lembrando-se que a Constituição e os 

tratados e convenções sobre direitos humanos constituem 

valiosos instrumentos de oposição à subordinação da 

proteção e promoção da dignidade humana e realização 

da justiça social, cidadania e democracia a interesses 

políticos e econômicos dominantes em determinado 

contexto social. (ALMEIDA, C. L.; ALMEIDA, W. G. R., 

2018a, p. 76, grifos dos autores). 

Não se pode olvidar, ainda, que o Brasil se comprometeu 

perante a comunidade internacional, como se vê dos arts. 4º, 

II, e 5º, § 1º, da Constituição, a respeitar, proteger e realizar 

concretamente os direitos humanos, não podendo uma lei 

ordinária, limitando as hipóteses de nulidade dos ajustes 

coletivos, autorizar o desrespeito a tais direitos. (ALMEIDA, 

C. L.; ALMEIDA, W. G. R., 2018b, p. 66). 

 

Não se olvida de que o Legislador, no momento de edição da 

Lei n.º 13.467/17, guardou de algum modo a ilusão de estar contribuindo 

para com a evolução da negociação coletiva. 
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De fato, permaneceram sólidas as balizas para validade da 

negociação coletiva, sobretudo no que compete a representação sindical 

como pressuposto à sua legitimidade (art. 7º, XXVI). 

Logo, enquanto a negociação coletiva conter em seu objeto 

efetivas melhorias de condições, ainda que adequadas ao setor privado em 

óbice naquele instrumento particular, sua combinações hão de ser 

respeitadas na íntegra, ressalvado se, em sentido oposto, suas cláusulas 

visem de alguma forma reduzir as alíneas fundamentais da Constituição, no 

que toca os direitos dos trabalhadores. 

Nesse viés, a negociação coletiva comporta limites, não 

podendo em qualquer hipótese atacar direitos e garantias fundamentais, 

como óbvio, tuteladas por leis. 

Isso, com norte em um direito do trabalho coletivo 

constitucional e de compromisso para com os valores sociais que lhe 

albergam. 

 

ANOTAÇÕES CONCLUSIVAS. 

 

Por certo o tema da negociação coletiva de trabalho demanda 

uma visão crítica e emancipada do rigoroso legalismo. 

Não se defende com isso pela possibilidade de uma negociação 

coletiva divorciada da previsão legal constitucional, mas, que a negociação 

coletiva vigente seja harmoniosa para com o estuário jurídico em seu todo, 

valendo como tal, sim, seus preceitos positivos, interpretativo, crítico, 

princípios incidentes. 

Em última análise, se para extremamente legalista for, que se 

tenha em vistas então o articulado sistema de normas e regras 

internacionais os quais dão coesão ao tema, advindos de experiências e 

legados históricos voltados ao fim de conferir a negociação coletiva como 

um elemento de resistência ao livre e irrestrito capital. 
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No apertado espaço de um artigo acadêmico, foram traçadas as 

linhas gerais e mais ressaltadas sobre o tema, as quais outorgam à 

negociação coletiva a função social de expandir condições benéficas ao 

contrato de trabalho, para ambas as partes, contudo, sem perder de vistas o 

viés protetivo dado ao trabalho, pela própria Constituição Federal. 

Isto, pois a Constituição Federal têm por fundamentos a 

dignidade humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, 

III e IV), na mesma medida em que tem como a ordem econômica fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por 

pressuposto assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social (art. 170). 

Com base nos dispostos norteadores da Lex Legum, a qual 

detém máxima validade e autoridade para impor balizas ao tema, é que 

toda e qualquer lei ordinária deve ser lida sob o pretexto de agregar ao 

coletivo social condições pela digna existência, em um autentico 

capitalismo de legado e responsabilidade social. 

Daí enfrentar o tema partindo de sua definição, passando por 

suas distinções, princípio de destacada aplicação (à luz do tema 

enfrentado), com considerações acerca da real interpretação dada à 

negociação coletiva pela prestigiada doutrina, a qual visa interpretar os 

valores cardeais do trabalho dentro da ordem constitucional. 

Com base nisso é que nasce vindoura jurisprudência de barreira 

e resistência, a qual vise sim estabelecer negociações aptas a promover a 

livre iniciativa, sem, contudo, se esquecer da contrapartida ao trabalho 

digno, o que obriga em concluir a negociação coletiva enquanto 

instrumento o qual deve ser lido restritivamente. 

O tema por certo é ingrato, na medida em que o Judiciário 

acaba por ter de decidir quanto aos limites materiais de que a negociação 

coletiva possa tratar. Premissa a qual, aos olhos do setor produtivo, parece 

anacrônica, o que acaba por dar aso ao argumento de que a lei trabalhista é 

retrógada e atrasada: ledo engano. 
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É sim digesto legal vetusto no ordenamento pátrio, contudo, o 

qual, muito antes de ultrapassado, é cônscio para com os estamentos da 

República Federativa sobre a dignidade da pessoa humana, vale dizer, 

cidadão brasileiro, não podendo ser transmutada, à revelia de valores 

constitucionais de maior expressão hierárquica. 

Tendo em base a reflexão crítica proposta no presente ensaio, a 

negociação coletiva, seja por um viés ideológico, seja pelo contexto 

constitucional no qual se insere – imiscuído em outros norteadores 

constitucionais, a despeito da dignidade humana e valores sociais do 

trabalho –, comporta limites, obrigando a uma leitura restritiva da reforma 

do trabalho. 

Um exercício de reflexão pela efetiva missão da negociação 

coletiva, bem como contraponto da reforma trabalhista para com a 

Constituição Federal propriamente dita. 

Assim, por uma questão de critério, a negociação só pode ir até 

onde a Constituição Federal permitir, e não o contrário, ou seja, afirmar 

que somente por estar na Constituição Federal à negociação pode sobre 

tudo transigir, comportando assim, autênticos limites, não podendo retirar 

do trabalhador cidadão direito adquirido por norma de ordem pública 

cogente irrenunciável, quer de forma individual, como coletiva. 
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CAPÍTULO XII 

________________________________________________________________________ 

A PACIFICAÇÃO ACERCA DA 
POSSIBILIDADE DE 

TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR 
DA RESPONSABILIDADE DE PAGAR 
A COMISSÃO DE CORRETAGEM NAS 

VENDAS DE IMÓVEIS QUE 
OCORREM NOS ESTANDES DE 

VENDAS DAS PRÓPRIAS 
CONSTRUTORAS: UMA ANÁLISE DO 

RESP 1.599.511/SP 
 

 

Raphael Augusto Rodrigues e Silva69 

Cristiane Trani Gomes70 

 

RESUMO O presente estudo tem por objeto a análise do julgamento do 

Recurso Especial n° 1.599.511/SP, que tem como relator o Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, onde foi fixada a tese de ser possível a transmissão 

do ônus de arcar com a comissão de corretagem na obtenção de imóvel no 

próprio estande das construtoras, ao consumidor. Inicialmente, discorreu-se 

sobre a base jurídica envolvida no julgado retro, que consiste a maior parte 

 
69  Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2019) – 

PUC Minas. 

70 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2000), 

mestre em Direito Empresarial pelas Faculdades Milton Campos (2004), especialista em 

Gestão Financeira pela PUC Minas/IEC (2010) e especialista pelo PREPES/PUC Minas 

em Docência e Gestão do Ensino Superior: novas linguagens e novas abordagens (2013). 

Advogada sistêmica. Doutoranda pela UNMDP. 
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em tratativas do Direito do Consumidor, estudo dos elementos do contrato 

de corretagem bem como sua base legal. Feitas as devidas considerações 

acerca do Direito do Consumidor e dos elementos do contrato de 

corretagem, fora realizada exposição dos pontos principais lançados no 

voto do relator de modo a viabilizar a análise pretendida, bem como 

delimitação do objeto principal do estudo, qual seja, a fixação da tese de 

ser possível a transferência do ônus de pagar a comissão de corretagem nas 

vendas de imóveis ocorridas nos estandes das próprias construtoras aos 

consumidores. Por fim, exposta a base jurídica e os principais fundamentos 

do julgado, discorreu-se acerca de pontos que demonstram que não deveria 

ter sido fixada tal tese, pelo contrário, deveria ter sido declarada a 

impossibilidade da transferência do ônus mencionado. 

PALAVRAS-CHAVE: REsp 1.599.511/SP. Corretagem. Comissão. 

Construtora.  

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento amplo que a obtenção da casa própria é um dos 

principais objetivos e uma das maiores realizações que podem ser 

alcançadas na vida para muitas pessoas. 

Do mesmo modo, é sabido que a obtenção do imóvel próprio não é 

fácil, pois, normalmente, o bem em questão possui alto valor de mercado, 

sendo de difícil aquisição em razão de questões financeiras. 

Levando em consideração o exposto, uma forma que se consagrou 

no mercado imobiliário, como meio de obtenção do imóvel próprio, é a 

obtenção no estande de venda das próprias construtoras. 

Esses estandes das construtoras são abertos no local onde será 

construído o empreendimento antes mesmo de serem iniciadas as obras de 

construção desses, fazendo com que, caso o imóvel seja adquirido nesse 

estande, dessa forma antecipada, o preço é significativamente inferior ao 

do imóvel quando já construído. 

Todavia, em que pese à atratividade do negócio em razão do custo 

inicial inferior, surgiram diversos litígios em torno de referido tipo de 

negócio e um deles gira acerca da possibilidade de cobrar do consumidor 
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comissão de corretagem quando o negócio jurídico para obtenção do 

imóvel ocorrer nos estandes de vendas das próprias construtoras. 

Tal litígio resultou num elevado número de demandas judiciais 

instauradas questionando a validade da cobrança da comissão de 

corretagem na situação descrita anteriormente. O tema tomou tamanha 

proporção que a tese chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que 

esse apontasse a possibilidade de transferir-se ou não, o ônus da comissão 

de corretagem ao consumidor. 

Uma vez reconhecida à multiplicidade de recursos com fundamento 

na mesma questão de direito, qual seja, a possibilidade de transferir-se ou 

não, o ônus da comissão de corretagem ao consumidor por meio de 

cláusula contratual, foi instaurado o incidente de resolução de demandas 

repetitivas e afetados os seguintes Recursos Especiais (REsp): 

1.599.510/SP, 1.599.511/SP, 1.551.956/SP, 1.599.618/SC e 1.602.800/DF. 

Cumpre dizer que será objeto de estudo do presente trabalho apenas 

parte do REsp n° 1.599.511/SP, a parte que trata sobre a validade da 

cláusula de transferência da comissão de corretagem, vez que outro tema 

afetado também é decidido no recurso supracitado, e os demais REsps 

afetados cuidam de apreciar questões paralelas a da validade de cláusula 

contratual que transfere ao consumidor o ônus de arcar com as taxas de 

corretagem nas vendas realizadas nos estandes das próprias construtoras, 

como por exemplo, questões tributáveis e a legalidade da cobrança de taxa 

por Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária (SATI), essa tendo sua tese 

também apreciada no próprio REsp 1.599.511/SP. 

Conseguinte, foi escolhido o recurso mencionado retro em razão de 

ter sido legalizada a possibilidade de cobrança do consumidor da comissão 

de corretagem nos moldes já descritos, pois, é curiosa a interpretação 

realizada pelo STJ sobre a questão debatida, uma vez que causa estranheza 

se analisada referida interpretação frente à finalidade e natureza do contrato 

de corretagem, conforme descrito na Lei 10.406 de 2002, o Código Civil 

(CC), bem como em relação aos princípios norteadores do Código de 
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Defesa do Consumidor (CDC), diploma legal que respalda o tipo de 

negócio jurídico em questão. 

 

2 DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM NAS 

VENDAS DE IMÓVEIS QUE OCORREM EM ESTANDES DE 

VENDAS DAS PRÓPRIAS CONSTRUTORAS 

 

No dia 24 de agosto de 2016, por meio do julgamento do REsp 

número (n°) 1.599.511 que tem como relator o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, o STJ fixou como válida a cláusula contratual que transfere 

ao consumidor o ônus de arcar com a comissão de corretagem quando o 

imóvel for adquirido em estande de venda da própria construtora, desde 

que, a princípio, haja informação clara acerca dos valores que serão 

transferidos. 

Em síntese, segue a ementa do posicionamento do STJ, litteris: 

 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E 

DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. 

VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE 

DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 

VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-

IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. 

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de 

corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de 

unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição 

da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão 

de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-

vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa 

de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. 

Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no 

contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. 

Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por 

serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência 

do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ 

- REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 06/09/2016). 
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Conseguinte, para uma abordagem precisa ao tema, faz-se 

necessário o aprofundamento em toda a matéria envolvida. 

 

3 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

O Código de Defesa do Consumidor surgiu em 1990 com o objetivo 

de viabilizar o exercício da defesa do consumidor, resguardada como 

direito fundamental no artigo (art.) 5° da Constituição Federal de 1988 

(CR/88), e no artigo 170, inciso V, como princípio da ordem econômica. 

Como pode ser observado por meio da interpretação realizada por 

Fabrício Bolzan (2014) sobre o tratamento da ordem econômica na CR/88, 

a importância da defesa do consumidor é claramente notada no artigo 170 

da CR/88, que trata sobre a ordem econômica e tem como um dos seus 

princípios a livre iniciativa, que, todavia, deverá submeter-se as leis e à 

defesa do consumidor, essa como outro princípio expresso também da 

ordem econômica. 

Tal percepção e a defesa ao consumidor expressa como princípio da 

ordem econômica, como contrapeso ao princípio da livre iniciativa, apesar 

da prevalência dessas, evidencia que o consumidor deve ser resguardado 

juridicamente no ordenamento, restando límpida a importância de sua 

defesa nas relações. 

Reafirmando o raciocínio construído e o que defende Bolzan 

(2014), Leonardo Medeiros de Garcia sustenta: 

 

A defesa do consumidor não é incompatível com a livre 

iniciativa e o crescimento econômico. Ambos estão previstos 

como princípios da ordem econômica constitucional, de 

acordo com o disposto no art. 170 da CF. Com isso, o Código 

de Defesa do Consumidor procura compatibilizar a defesa do 

consumidor com a livre iniciativa. Nesse sentido, o 

empresário somente tem assegurado o livre exercício da 

atividade econômica (parágrafo único do art. 170 da CF) se 

respeitar e assegurar os direitos do consumidor. Como 

exemplo, o empresário poderá elaborar contrato de adesão, 

estipulando as cláusulas contratuais para o firo de sua 
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atividade, desde que não sejam abusivas. (GARCIA, 2017, 

p.21)71. 

 

Leonardo Medeiros de Garcia, quando menciona João Batista de 

Almeida, também auxilia a concluir que a relevância atribuída ao CDC 

pode ser justificada na concentração de poderes em uma só das partes que 

compõe a relação de consumo. Nas próprias palavras: 

 

Trata-se de um verdadeiro microssistema jurídico, em que o 

objetivo não é tutelar os iguais, cuja proteção já é encontrada 

no Direito Civil, mas justamente tutelar os desiguais, tratando 

de maneira diferente fornecedor e consumidor com o fito de 

alcançar a igualdade. O CDC constitui um microssistema 

jurídico multidisciplinar na medida em que possui normas que 

regulam todos os aspectos da proteção do consumidor, 

coordenadas entre si, permitindo a visão de conjunto das 

relações de consumo. (ALMEIDA, João Batista de. apud 

GARCIA, 2017, p.21)72. 

 

Explanados os pontos que fundamentam a relevância da proteção 

estabelecida pelo CDC, resta identificar quando tal sistemática protetiva 

deverá ser aplicada e, para tanto, será necessário identificar quando será 

caracterizada uma relação de consumo. 

 

3.1 DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

No tocante a identificação de uma relação de consumo, Bruno 

Miragem (2016, p.155) diz que “A identificação da relação de consumo e 

seus elementos é o critério básico para determinar o âmbito de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, das normas de direito do 

consumidor”. 

Frente a esse critério, cabe dizer que uma relação será considerada 

como uma relação de consumo quando as partes que a componham 

 
71 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado 

artigo por artigo. 13. Ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2017. 
72 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado 

artigo por artigo. 13. Ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2017. 
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enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, dispostos no 

CDC, respectivamente nos arts. 2°73, parágrafo único74, e 3°75. 

Ainda de acordo com o posicionamento de Miragem (2016), é 

importante mencionar que apesar de uma leitura dos artigos supracitados 

possibilitarem a identificação de uma relação de consumo, será 

considerado destinatário final a pessoa que aproveitar-se do produto sem o 

fito de tirar proveito econômico sobre ele, essa será a consumidora. 

No que tange a conceituação do destinatário final para 

caracterização da relação de consumo, Miragem (2016, p.157) diz que “o 

conceito de consumidor deve ser interpretado a partir de dois elementos: a) 

a aplicação do princípio da vulnerabilidade e b) a destinação econômica 

não profissional do produto ou do serviço.”, e por consequência lógica 

desses elementos, vê-se que será considerado fornecedor a parte não 

vulnerável da relação, a parte que ainda que tenha adquirido o produto de 

outro fornecedor, o tenha feito para obter proveito econômico sobre, e não 

para propriamente utilização final. O produto será repassado. 

Conseguinte, para melhor compreensão sobre o que implica uma 

relação ser considerada de consumo assim como sua relevância, já 

mencionada, é conveniente uma abordagem aos princípios que regem 

referida relação. 

 

3.2 DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

 
73 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 

74 Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. (BRASIL, 1990). 

75 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (BRASIL, 1990). 
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Como todo ramo do Direito, o Direito do Consumidor tem 

princípios que o servem como norteadores em diversos aspectos. 

Miragem (2016, p.127) afirma que “[...] o direito do consumidor é 

dotado de uma base principiológica de alta importância para a 

interpretação, compreensão e aplicação de suas normas.”, razão pela qual é 

necessário o estudo dos princípios basilares do Direito do Consumidor, 

sendo esses, princípio da vulnerabilidade, princípio da boa-fé, princípio do 

equilíbrio, princípio da intervenção do Estado e princípio da efetividade. 

 

3.2.1 PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE 

 

O princípio da vulnerabilidade pode ser considerado o principal do 

direito do consumidor porque é em razão da vulnerabilidade do 

consumidor que se estabelece o CDC, diploma legal que busca por meio se 

suas normas equiparar a capacidade e igualar as partes (consumidor e 

fornecedor) em uma relação jurídica de consumo. 

Miragem explica o papel do princípio da vulnerabilidade como o 

principal do direito do consumidor nas seguintes palavras: 

 

A vulnerabilidade do consumidor constitui presunção legal 

absoluta, que informa se as normas do direito do consumidor 

devem ser aplicadas e como devem ser aplicadas. Há na 

sociedade atual o desequilíbrio entre dois agentes 

econômicos, consumidor e fornecedor, nas relações jurídicas 

que estabelecem entre si. O reconhecimento desta situação 

pelo direito é que fundamenta a existência de regras especiais, 

uma lei ratione personae de proteção do sujeito mais fraco da 

relação de consumo. (MIRAGEM, 2016, p.128)76. 

 

Para que seja possível a identificação da vulnerabilidade da parte, 

essa é dividida em espécies, de modo que, caso a parte seja enquadrada em 

alguma dessas espécies, será vulnerável frente à outra na relação de 

consumo. 

 
76 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. Ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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São essas espécies: a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade 

fática e a vulnerabilidade jurídica. 

Assim como Miragem (2016), Sérgio Cavalieri Filho (2008) 

também elenca as espécies mencionadas e as descreve. Segundo ele, a 

vulnerabilidade técnica é caracterizada em razão de o fornecedor possuir o 

domínio do conhecimento acerca do objeto da relação de consumo, possuir 

grande conhecimento sobre o objeto, enquanto o consumidor não possui 

conhecimento sobre os atributos, procedimentos de produção ou 

características específicas acerca do referido objeto, de modo que reste a 

esse apenas a boa-fé em relação à palavra do fornecedor.  

A vulnerabilidade fática se caracteriza pela diferença do poder 

econômico e social do fornecedor, frente aos do consumidor. Aquele detém 

elevados recursos financeiros para concretização de sua vontade e 

objetivos, além de deter poder de influência social para que se perpetue no 

topo da relação consumerista. Por outro lado, o consumidor não detém 

referida influência social ou poder financeiro, restando-lhe como “opção” 

valer-se do que é disponibilizado ao acesso pelo fornecedor, para então 

tentar elevar seu poder financeiro e sua influência social. 

Por fim, a vulnerabilidade jurídica, ou científica como denomina 

Cavalieri Filho (2008), é a vulnerabilidade que nasce da falta de 

conhecimento jurídico pelo consumidor. Esse compõe a relação sem saber 

se o objeto da relação está sendo fornecido de acordo com os diplomas 

legais competentes e, se muito, quando detêm tal conhecimento, não sabem 

como exercer seus direitos. 

Em razão dessas discrepâncias de capacidade é que tem-se o 

princípio da vulnerabilidade como fundamental na relação de consumo, 

pois, é em razão do reconhecimento e caracterização da vulnerabilidade 

que se fundamenta a sistemática protetiva do CDC em favor do 

consumidor, de maneira que, após a identificação de uma relação de 

consumo, essa jamais deve ser analisada e interpretada afasta do princípio 

supracitado. 
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3.2.2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

 

Cavalieri Filho (2008) explica que a boa-fé como princípio do 

direito do consumidor trata-se da boa-fé objetiva, vez que, em sua 

perspectiva subjetiva, essa é indicador de ausência de malícia. 

Restringindo então o campo a ser observado, é importante dizer que 

o princípio da boa-fé nas relações de consumo é tido como essencial assim 

como o princípio da vulnerabilidade. 

É perceptível essa essencialidade e compreendida a definição do 

princípio da boa-fé por meio de um curto trecho mencionado por Cavalieri 

Filho (2008, p.31), nas próprias palavras: “É comportamento ético, padrão 

de conduta, tomado como paradigma o homem honrado, leal e honesto. Em 

síntese: boa-fé objetiva é ética negocial.”. 

Pela leitura do trecho retro é facilitada a compreensão do princípio 

da boa-fé, que pode ser absorvido e descrito resumidamente como 

parâmetro de valores sociais e parâmetro ético a ser observado nas relações 

de consumo, imprescindivelmente.  

Em breve reflexão, percebe-se que sem o princípio da boa-fé seria 

demasiadamente complexo relacionar e interagir com o próximo, quanto 

mais em uma relação de consumo que uma parte é altamente vulnerável 

perante a outra, já cogitando em qual ponto da relação contratual estaria a 

malícia, qual ponto seria o causador de eventual dano. O princípio em tela 

possibilita o relacionamento contratual presumindo-se que o objetivo das 

partes é fornecerem e obterem o objeto que pretendem, mutuamente. 

 

3.2.3 PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO 

 

Acerca do princípio do equilíbrio, presume-se pelo próprio sentido 

literal de equilíbrio qual é seu significado e sua função, o que não o faz 

menos importante. 
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Como pode ser entendido pelo que aduz Miragem (2016), partindo-

se do reconhecimento da disparidade de poder entre as partes envolvidas 

numa relação de consumo e reconhecidas a vulnerabilidade do consumidor, 

o princípio do equilíbrio resguarda justamente que tal disparidade deve ser 

reduzida, essa é a função desse princípio, reestabelecer o equilíbrio na 

relação de consumo.  

Aduz ainda que o princípio do equilíbrio busca diminuir a 

vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor em diversos aspectos, 

como por exemplo, na relação contratual ou extracontratual. 

Compete mencionar as próprias palavras de Bruno Miragem ao 

concluir sobre o princípio do equilíbrio, relacionando-o com o princípio da 

vulnerabilidade, do qual de certo modo decorre o princípio do equilíbrio: 

 

O princípio do equilíbrio em direito do consumidor, assim, 

revela-se ao lado do princípio da vulnerabilidade, como 

resultado do reconhecimento da desigualdade do consumidor 

nas relações de consumo, e a necessidade de sua proteção 

pelo direito, cuja finalidade específica será a de garantir o 

equilíbrio dos interesses entre consumidores e fornecedores. 

(MIRAGEM, 2016, p.150)77. 

 

Portanto, sobre o princípio do equilíbrio, conclui-se que esse é 

essencial ao Direito do Consumidor por ter como objetivo colocar a parte 

frágil da relação consumerista, o consumidor, em equilíbrio com o 

fornecedor, reduzindo então a vulnerabilidade daquele nas relações 

consumeristas. 

 

3.2.4 PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO DO ESTADO 

 

Abordados os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé e o princípio 

do equilíbrio, fica nítida a fragilidade do consumidor em relação ao 

fornecedor em diversos aspectos, assim como fica nítida a necessidade de 

meios para que seja reduzida a vulnerabilidade do consumidor em relação 

 
77 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. Ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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ao fornecedor, para assim, ter-se o estabelecimento de relações mais sadias 

e paritárias entre as partes nas relações de consumo, quando essas 

surgirem. 

Nessa linha, fica patente a importância de uma relação equilibrada 

até mesmo para atingir o fim social dessa, qual seja a prevalência da livre 

iniciativa satisfazendo concomitantemente e com qualidade, a pretensão do 

consumidor. 

Dito isso, pelas lições de Miragem (2016) percebe-se que o Estado 

tem papel essencial para que a relação de consumo equilibre-se. A defesa 

constitucional do consumidor, como direito fundamental no artigo 5°, 

inciso XXXII, da CR/88, faz com que o Estado tenha o dever de garantir 

referido direito. 

Considerando o dever estatal mencionado, Miragem demonstra a 

importância da defesa do consumidor pelo Estado, quando assevera que:  

 

[...] não se exige do Estado a neutralidade ao arbitrar, via 

legislativa ou judicial, as relações entre consumidores e 

fornecedores. Ao contrário, o dever estatal de defesa do 

consumidor faz com que, por exemplo, o Código de Defesa 

do Consumidor, nesta condição, estabeleça aos consumidores 

uma série de direitos subjetivos e aos fornecedores os 

respectivos deveres de respeitar e realizar tais direitos. 

(MIRAGEM, 2016, p.150)78. 

 

Conclui-se então que a intervenção estatal nas relações de consumo 

é imprescindível para que essas sejam construídas com atenção aos 

princípios, normas e poderio das partes, e por consequência, seja efetiva a 

defesa do consumidor, visto ainda que é o Estado tem a responsabilidade 

de aplicar a lei. 

3.3 DA RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS 

IMOBILIÁRIOS 

 

Com o CDC e os princípios do direito do consumidor em foco, já 

considerando a importância da obtenção do imóvel próprio na vida de uma 

 
78 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. Ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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pessoa, conforme dito introdutoriamente, é preciso identificar quando será 

caracterizada uma relação de consumo ao acontecer essa obtenção. 

Essa identificação permite a aplicação dos princípios e dos 

benefícios protetivos fornecidos pelo CDC, ao consumidor que figurar no 

contrato imobiliário de obtenção do imóvel próprio, razão pela qual se faz 

indispensável. Além do mais, o tratamento jurídico dado aos contratos 

imobiliários em que não se tem uma relação de consumo é bem diverso do 

tratamento jurídico dado aos contratos em que se tenha uma relação de 

consumo caracterizada. 

Sobre a identificação de uma relação de consumo especificamente 

nos contratos imobiliários de obtenção de imóvel próprio, deve ser 

observado o fundamento utilizado pelo Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, em seu voto como Relator no REsp 1.599.511/SP (p.18),  que 

diz que apesar de não serem todos os negócios jurídicos de obtenção de 

imóveis uma relação de consumo, via de regra tem-se caracterizada nesses 

negócios uma relação de consumo. 

Nota-se que normalmente o contrato de obtenção de imóvel próprio 

caracteriza uma relação de consumo e, uma vez já constatado que é 

essencial realizar a identificação da relação consumerista nesse tipo de 

contrato, vale mencionar o que diz Bruno Miragem a respeito de referida 

identificação, in verbis:  

 

É certo que nem todos os contratos imobiliários caracterizam-

se como contratos de consumo. A rigor, serão contratos de 

consumo os que tiverem de um lado o incorporador 

imobiliário ou profissional cuja atividade especifica seja a 

construção de imóveis para venda no mercado, e de outro lado 

o adquirente não profissional que adquire o bem imóvel como 

destinatário final. (MIRAGEM, 2016, p.426)79. 

 

Vê-se então que será caracterizada uma relação de consumo nos 

contratos imobiliários para obtenção de imóvel, quando figurar de um lado 

o fornecedor, sendo esse o profissional que se dedique a construção de 

 
79 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. Ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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imóveis para comercialização, e de outro lado como consumidor, a pessoa 

que adquira o imóvel sem o fim de lucrar com o mesmo, adquira-o como 

destinatário final. 

Compreendida então a necessidade de identificação de uma relação 

de consumo, assim como quando essa será caracterizada nos contratos 

imobiliários, especificamente no de obtenção de imóvel próprio, é 

proveitoso exemplificar por meio de cláusulas específicas de contratos 

imobiliários consumeristas, a vulnerabilidade do consumidor nesse, e, 

consequentemente, ficará evidenciada a grande necessidade de aplicação 

de toda a proteção consumerista mencionada anteriormente, pois, como 

será exposto, diversas abusividades são impostas ao consumidor por meio 

de cláusulas contratuais.  

Miragem (2016) elenca uma série dessas cláusulas contratuais que 

permitem constatar a imprescindibilidade do CDC e que segundo ele, são 

consideradas abusivas pela jurisprudência e pela doutrina.  

A título exemplificativo, Miragem (2016) menciona cláusulas 

abusivas que impõem ao consumidor que as parcelas pagas em 

financiamento para obtenção de imóvel, sejam retidas pelo fornecedor em 

caso de inadimplemento, cláusulas que no caso de inadimplemento ou 

resolução de contrato de obtenção de imóvel, determinam a perda de 

parcelas pagas pelo consumido, cláusulas que autorizam a cobrança de 

juros do consumidor antes mesmo que a construção do imóvel seja 

concluída, dentre outras diversas. 

Miragem (2016) menciona também, de certa maneira, como 

controvertida a cláusula objeto desse estudo, a que transfere ao consumidor 

o ônus de arcar com a comissão de corretagem, todavia, essa será abordada 

oportunamente em análise ao REsp 1.599.511/SP.  

De todo modo, levando em conta o que fora exemplificado, desde 

logo é possível notar a necessidade do respaldo CDC e vislumbrar possível 

abusividade de referida cláusula quando tratar-se de relação consumerista. 
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Estudados todos os tópicos anteriores, tem-se por suficiente a base 

teórica e técnica acerca do direito do consumidor para a abordagem ao 

REsp 1.599.511/SP nessa perspectiva, pelo que passar-se-á aos próximos 

pontos. 

 

4 DO CONTRATO DE CORRETAGEM 

 

Após a compreensão dos aspectos basilares de uma relação de 

consumo, aspectos esses que afetam a interpretação da legalidade da 

cobrança da comissão de corretagem na venda de imóvel nos estandes das 

próprias construtoras, deve ser observado outro tópico de suma importância 

acerca da cobrança retro, o contrato de corretagem. 

Isso porque a corretagem, atividade objeto do contrato de 

corretagem, é a matéria desencadeadora da lide objeto desse estudo, logo, 

devem ser observados seus elementos e características para a análise do 

REsp 1.599.511/SP. 

Dito isso, inicialmente cabe discorrer sobre o conceito e no que 

consiste a atividade de corretagem para que então seja possível identificar 

quando essa de fato se caracterizará. 

Para definir o que é a corretagem, vale citar a conceituação 

realizada por Arnaldo Rizzardo: 

 

Define-se a corretagem como o contrato através do qual uma 

pessoa se obriga, mediante remuneração, a intermediar, ou 

agenciar, negócios para outra, sem agir em virtude de 

mandato, de prestação de serviços ou de qualquer relação de 

dependência. (RIZZARDO, 2010, p.775)80. 

 

Como aprimoramento de sua conceituação, Rizzardo ainda cita 

Pontes de Miranda (2010, p.775, Pontes de Miranda apud Rizzardo), que, 

de forma sucinta, conceitua a atividade de corretagem como sendo a 

“atividade intermediatriz entre pessoas que desejam contratar, ou praticar 

para outrem algum ato”. 
 

80 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos Lei 10.406, de 10.01.2002. 10. Ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2010. 
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Aliás, o art. 722 do Código Civil81 dispõe que o contrato de 

corretagem consiste na atividade de uma pessoa, que, não ligada a outra, 

obriga-se a obter um ou mais negócios para aquela. 

Por meio do disposto no artigo retro, Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald percebem e enumeram requisitos para a qualificação da 

corretagem, são eles:  

[...] i) a atividade de uma pessoa (física ou jurídica, o 

corretor), com o desiderato de angariar interessados em 

celebrar um contrato com outra pessoa (física ou jurídica, 

também, que o contratou, seu cliente) e ii) a efetiva 

aproximação entre as partes, decorrente da atuação do 

corretor. (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p.899)82. 

 

Uma vez elencados os requisitos para caracterização da corretagem, 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald também descrevem a 

atividade de corretagem de forma clara e didática, in verbis: 

 

Trata-se de alguém (corretor) que é contratado por uma 

pessoa (dono do negócio, cliente, incumbente ou comitente) 

para desenvolver atividades no sentido de localizar uma outra 

pessoa que tenha interesse direto em celebrar um determinado 

contrato (compra e venda, seguro, locação...). A função do 

corretor, portanto, é de aproximar pessoas, de construir 

contatos e pontes para a celebração de determinados negócios. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p.899)83. 

 

Descrita a forma que a corretagem acontece e quando essa estará 

caracterizada, um ponto relevante que não pode ser esquecido é o que trata 

da relação que se estabelecem entre os indivíduos que participam da 

corretagem, quais sejam originariamente o corretor e seu contratante, e 

posteriormente, a pessoa encontrada que será levada ao contratante do 

corretor. 

 
81 Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de 

mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a 

obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. (BRASIL, 

2002). 

82 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 

Civil, volume 4: contratos, tomo II: contratos em espécie. 5. Ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2012. 

83 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 4. Ed. 

rev., ampl., e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2014. 
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Sobre essa relação, dizem Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald (2014, p.900): “Um dado relevante a ser apontado, ainda, é a 

inexistência de relação jurídica entre o corretor e a parte que foi encontrada 

para celebrar o negócio com o comitente.”. 

Complementando essa afirmação e de maneira a exemplificar 

reflexos de eventual inobservância da inexistência de relação jurídica entre 

o corretor e o aproximado, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

citam Arnold Wald, que diz: 

 

‘A outra parte, que é a aproximada, não se configura como 

cliente no contrato de corretagem e, por consequência, não 

tem a obrigação de pagar a comissão, que certos corretores 

exigem, recebendo duplamente’ consoante a advertência de 

Arnold Wald.’. (WALD, Arnold apud FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, p.900)84. 

 

Por todo o exposto, resta claro quando é caracterizado o contrato de 

corretagem, como ocorre à atividade da corretagem e também como se dá a 

relação entre as partes que participam de alguma forma da atividade de 

corretagem. 

Ou seja, o contrato de corretagem é caracterizado quando uma 

pessoa contrata um intermediador (corretor), para que esse localize 

terceiros com interesses determinados e efetivamente aproxime-os de seu 

contratante (comitente). Não há que se falar em vínculo obrigacional do 

terceiro com o corretor. 

Ademais, exaurida a discussão de ótica individual sobre o contrato 

de corretagem, para melhor compreender esse, cumpre realizar breve 

distinção entre a corretagem e a mediação e também entre a corretagem e o 

mandato. 

 

4.1 DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E A OBRIGAÇÃO DE 

PAGÁ-LA 

 

 
84 Idem. 
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Conceituada, compreendida e delimitada a corretagem, uma questão 

de extrema importância que deve ser abordada para análise do REsp 

1.599.511/SP, é a que gira em torno de indicar quem deve pagar a 

remuneração do corretor, se o terceiro aproximado ou o comitente. 

Para isso, de início faz-se necessário apontar quando o corretor 

deve ser remunerado, o que será feito de forma breve e resumida em razão 

de o objeto do estudo partir da premissa de que já é incontroverso o fato de 

que o pagamento é devido, girando toda a discussão em torno de quem 

deverá arcar com o pagamento, e não se deve existir o pagamento. 

Conseguinte, em que pese a atecnia do legislador na utilização do 

termo “mediação”, prevê o artigo 725 do Código Civil (2002) que: “A 

remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o 

resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se 

efetive em virtude de arrependimento das partes.”. 

Assim, superadas as questões que surjam em razão de eventual 

arrependimento das partes, que pode resultar em não pagamento do 

corretor, pela redação do artigo retro vê-se que a remuneração do corretor, 

comumente denominada de comissão de corretagem, será devida quando 

ocorrer a efetiva aproximação entre o terceiro e o comitente, vindo esses a 

celebrar contrato em razão dessa aproximação realizada pelo corretor. 

Desse modo, ultrapassadas as possíveis exceções, vê-se quando 

deve ser remunerado o corretor pelo que dizem Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho (2012, p.444): “A remuneração do corretor, 

também denominada comissão, preço ou corretagem, somente é devida 

após a conclusão do negócio, o que decore da sua característica peculiar de 

estabelecimento de obrigação de resultado.”. 

Percebido quando normalmente será devida a comissão de 

corretagem ao corretor, em razão da proximidade com o julgado em estudo 

é imprescindível realizar considerações na tentativa de vislumbrar a qual 

das partes seria mais adequado arcar com a remuneração, se o comitente ou 

o terceiro. 
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Para obter essa resposta, saber a qual das partes seria mais 

adequado imputar o pagamento da comissão de corretagem, a legislação 

vigente não propicia grande auxílio, pois, acerca do pagamento da 

comissão, na Lei n° 6.530 de 1978 não há nenhuma estipulação de quem 

será responsável  pelo pagamento, e, no capítulo do Código Civil (2002) 

que trata da corretagem, capítulo XIII, é positivado apenas o artigo 724, 

que prevê que “A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, 

nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio 

e os usos locais”. 

Por meio da leitura do artigo 724 do Código Civil (2002) é possível 

perceber que o dispositivo retro deixa praticamente livre a interpretação 

acerca do pagamento da comissão de corretagem, sequer faz menção 

específica a quem deverá pagar e valoriza as determinações contratuais. 

Ante essa situação, faz-se necessário recorrer ao conhecimento 

doutrinário, tanto para interpretação da lei, quanto para confrontar o que 

fora fixado pelo REsp 1.599.511/SP. 

 Arnaldo Rizzardo (2010, p.786) faz colocações acerca dessa 

questão, diz que: “Está obrigada a pagar a corretagem à pessoa que 

contratou a prestação desta espécie.”. 

Nesse mesmo sentido é o entendimento de Carlos Roberto 

Gonçalves: 

A principal obrigação do comitente é pagar a comissão, na 

forma convencionada pelas partes, ou segundo o que 

determinam a lei ou os costumes locais (CC, art. 724). Em 

princípio, quem usualmente paga a comissão é quem procura 

os serviços do corretor, encarregando‐o de procurar 

determinado negócio. (GONÇALVES, 2017, p.242)85. 

 

Nota-se que, em que pese haver a valorização do que fora 

estipulado em contrato e não haver determinação no sentido de impor ao 

comitente o dever de pagar a comissão de corretagem, o mais adequado é 

que tal ônus seja atribuído ao contratante. 

 
85 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil, 2: esquematizado: contratos em espécie, 

direito das coisas. 5. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
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Nessa linha,  Rizzardo faz colocação acerca do assunto, inclusive 

citando antigo julgado do Recurso Extraordinário n° 77.800, litteris:  

 

O costume predominante é no sentido de que, salvo 

disposição em contrário, a comissão corre por conta do 

comitente. De sorte que a venda procedida por um corretor a 

um comprador que não o procurou determina a obrigação de 

unicamente o vendedor pagar a remuneração. A razão desta 

intelecção parece desenvolvida em antigo decisum sumulado 

no Recurso Extraordinário n° 77.800: “Nessa conformidade, é 

a praxe seguida nas transações civis, especialmente no campo 

dos negócios imobiliários. Não se convencionando 

diversamente, prevalece o entendimento de que o corretor, a 

quem o vendedor incumbiu de procurar comprador, nenhum 

direito tem de exigir deste último a remuneração de seus 

serviços. Não se parece razoável nem fundado em direito, 

impor-se, ao comprador de um imóvel, o ônus de pagar a 

comissão a corretor com quem nada contratou e que somente 

prestou os serviços que lhe foram solicitados pelo vendedor. 

Dizer-se que o comprador também se beneficia da mediação, 

não sendo justo que se locuplete do trabalho do mediador, não 

me parece argumento válido para modificar a conceituação 

dos fatos e alterar-lhes as consequências de direito. O 

comprador, que adquire um imóvel pelo preço pedido, não 

compreende por que deva remunerar serviço de que não teve 

a necessidade e que não ajustou.”. (Revista Trimestral de 

Jurisprudência, 69/584. Ainda, Revista Forense, 272/249 apud 

RIZZARDO, 2010, p.786.)86. 

 

Por fim, cabe observar a conclusão de Rizzardo sobre o ônus de 

arcar com o pagamento da comissão de corretagem, em suas palavras: 

 

Em suma, a comissão constitui obrigação a cargo de quem 

incumbe a realização da corretagem. Se o vendedor autoriza 

promover a mediação, a ele presta serviço o corretor. 

Cumpre-lhe atender e seguir a determinação recebida. Para 

desincumbir-se do encargo, é natural que gestione perante 

interessados, até encontrar o comprador, ao qual não se acha 

ligado por qualquer liame contratual. (RIZZARDO, 2010, 

p.786)87. 

 

Assim, conclui-se que apesar de a lei não definir quem é o 

responsável pelo adimplemento da comissão de corretagem, vê-se por meio 

 
86  RIZZARDO, Arnaldo. Contratos Lei 10.406, de 10.01.2002. 10. Ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2010. 

87 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos Lei 10.406, de 10.01.2002. 10. Ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2010. 
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dos posicionamentos doutrinários que o mais adequado é que o comitente 

arque com os gastos de corretagem. 

Ante a conclusão acerca da corretagem e já compreendidos os 

preceitos do direito do consumidor, tem-se por finalizado o estudo da base 

jurídica, necessário para a análise do REsp 1.599.511/SP, razão pela qual 

agora serão explanados os fundamentos base do recurso retro. 

 

5 DA EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS DO RESP 1.551.951/SP 

 

O Relator do REsp 1.551.951, Paulo de Tarso Sanseverino, delimita 

a tese acerca da possibilidade do terceiro aproximado pagar a comissão da 

corretagem, nos seguintes termos:  

 

A questão afetada ao rito do art. 543-C do Código de 

Processo Civil (atuais arts. 1.036 ss. do CPC/2015) no 

presente recurso especial diz respeito à validade da cláusula 

contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar 

comissão de corretagem e o serviço de assessoria técnico-

imobiliária (SATI). Esclareço, desde logo, o desdobramento 

da questão afetada em duas teses distintas, sendo uma 

referente à comissão de corretagem e a outra ao serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI), em face da natureza 

distinta de cada uma das parcelas. (REsp 1.599.511/SP, 2016, 

p. 8)88. 

 

Como já dito, o presente estudo basta-se na primeira tese delimitada 

pelo Ministro, a tese acerca da validade da cláusula contratual que transfere 

ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem. 

Após delimitar a tese, o relator discorre acerca do conceito e 

tratamento jurídico da corretagem no mesmo sentido do que já fora 

explanado no presente trabalho, conceituações básicas que não são de 

necessárias transcrições. 

Com a conceituação da corretagem, o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino realiza abordagem acerca da controvérsia do caráter de 

 
88 STJ. Recurso Especial: REsp 1599511 SP/0129715-8. Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. DJe: 06/092016. STJ, 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601297158&dt_pub

licacao=06/09/2016> 
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atuação do corretor, o que conforme conclui o próprio relator, não é o 

ponto controvertido da questão em tela, pelo que passa à análise dos 

demais elementos acerca da transferência do ônus de arcar com a 

corretagem. 

 

5.1 DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O ÔNUS DE ARCAR COM A 

COMISSÃO DE CORRETAGEM 

 

Buscando indicar quem é o devedor da obrigação de pagar a 

comissão de corretagem, ponto crucial para dar fim à discussão acerca da 

legalização da cobrança da comissão de corretagem do consumidor, 

cumpre analisar os dizeres do Ministro Relator:  

 

Relembre-se que o contrato de corretagem é estabelecido 

entre o incumbente (ou comitente) e o corretor (ou empresa 

que atue no ramo de intermediação imobiliária), ao passo que 

o negócio jurídico principal é celebrado entre o incumbente e 

o terceiro interessado na realização do negócio. Não há, 

portanto, relação contratual direta entre o terceiro interessado 

no negócio e o corretor. Nesse sentido, confira-se a doutrina 

de ARAKEN DE ASSIS: Os figurantes do contrato de 

corretagem são o incumbente e o corretor. O terceiro que o 

corretor põe em contato com o primeiro talvez passe a 

integrar, conforme o sucesso das tratativas, a relação jurídica 

formada por decorrência da atividade intermediadora, na qual 

o corretor é alheio. (Ibid., p. 274). Desse modo, como não há 

relação contratual direta entre o corretor e o terceiro, quem 

deve arcar, em regra, com a remuneração do corretor é a 

pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente. 

Trata-se de simples aplicação do princípio da relatividade dos 

efeitos dos contratos. Sobre esse ponto, confira-se outro 

trecho a obra supracitada, litteris: Respeitada a natureza do 

contrato de corretagem, que pressupõe a obrigação de o 

corretor obter para o incumbente determinado negócio (art. 

722), desaparece toda dúvida acerca do devedor da comissão: 

trata-se da pessoa que contratou o corretor. Ao propósito, 

assentou a 1ª Turma do STF: "A comissão constitui obrigação 

a cargo de quem incumbe a realização da corretagem. Via de 

regra, a comissão do corretor é devida pelo vendedor" [STF, 

RE 77.800-RS, 1ª T, rel. Min. Djaci Falcão, 26.11.1973, DJU 

17.05.1974, p. 3.252]. No mesmo sentido, a 4ª Turma do STJ 

proclamou o seguinte: "Em princípio, quem responde pelo 

pagamento da comissão é aquele que contratou o corretor, ou 

seja, o comitente". [STJ, REsp 188.324-BA, 4ª T., rel. 

Min.Barros Monteiro, 07.03.2002, DJU 24.06.2002, p. 307]. 

Por óbvio, o assunto comporta cláusula de teor diferente, 

repartindo o valor da comissão - regra prevista, 
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dispositivamente, no art. 64 do CCom, revogado pelo art. 

2.045 do CC -, ou, então, exonerando o incumbente desta 

dívida. A inserção da cláusula - "franco di mediazione" -, no 

contrato, torna a corretagem gratuita. [Luigi Carraro.La 

mediazone, n. 19, p. 82]. Em caso de dissolução do contrato, a 

parte inocente, e que desembolsou a remuneração, reclamará 

ressarcimento do valor desembolsado, a título de comissão, 

do parceiro inadimplente. [Carvalho Neto. Contrato de 

mediação. n. 56, p. 157] (Ibid. p. 285, sem grifos no original). 

(REsp 1.599.511/SP, 2016, p. 11)89. 

 

Pela leitura da abordagem vê-se que apesar de ser possível o 

pagamento da comissão de corretagem pelo terceiro, o Ministro aponta 

que, via de regra, é o incumbente (comitente) que será o detentor desse 

ônus. 

Conseguinte, reafirmando esse entendimento de que o incumbente é 

o devedor da comissão de corretagem, o relator cita uma série de julgados 

afirmando que a jurisprudência predominante também segue essa linha, 

qual seja que apesar de ser possível que o terceiro arque com o ônus de 

pagar a comissão de corretagem, esse é atribuído ao comitente, findando 

assim a fundamentação acerca do ônus de arcar com a comissão de 

corretagem e ficando nítido em regra quem paga é o comitente e esse ônus 

pode ser transferido. 

 

5.2 DO CONTEXTO FÁTICO DA CORRETAGEM NA VENDA DE 

IMÓVEIS NA ATUALIDADE 

 

Finda a fundamentação acerca dos moldes jurídicos da corretagem 

bem como sobre o ônus de arcar com essa, o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino faz colocação descrevendo de fato como ocorre a corretagem 

na prática de venda de imóveis na atualidade. 

Aduz que, hodiernamente, no caso de imóvel na planta, o corretor 

de imóvel é previamente contratado pelo comitente e atua nos estandes de 

 
89STJ. Recurso Especial: REsp 1599511 SP/0129715-8. Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. DJe: 06/092016. STJ, 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601297158&dt_pub

licacao=06/09/2016> 



- 274 - |   Direito em Perspectivas 

 

vendas situados no próprio terreno em que será construído o 

empreendimento, aos quais se dirigem os consumidores interessados em 

obter imóvel. 

Diz ainda que após o êxito na mediação, transfere-se ao promitente-

comprador (“terceiro localizado”) o ônus de arcar com a comissão de 

corretagem, ocorrendo essa transferência por meio de cláusula contratual 

expressa, pactuação verbal ou por meio de celebração de contrato 

autônomo entre consumidor e corretor. 

Para conferir credibilidade aos moldes de como ocorre a corretagem 

na atualidade, narra parecer da Fazenda Nacional na condição de amicus 

curiae. 

Em razão da gama de informações apresentadas pela Fazenda 

Nacional, é proveitosa à análise do julgado, a transcrição literal dessas 

informações, note-se: 

8. Como a Receita Federal constatou em diversas 

fiscalizações, e como já mencionado alhures, há uma 

contratação prévia por parte da construtora, que repassa toda a 

intermediação, em caráter exclusivo, à imobiliária, a qual 

realiza os serviços contratados mediante seus colaboradores. 

A intermediação é realizada, portanto, em função dos 

interesses da construtora e os corretores da imobiliária 

contratada ficam a serviço da construtora, inclusive para 

coletar informações sobre futuros clientes. 9. Tanto é assim 

que, em várias ocasiões, a Receita Federal apurou que, 

somente após a concretização da venda, é celebrado um 

contrato de intermediação (de corretagem) que contém, 

geralmente, um anexo denominado ´Carta Proposta´, em que 

estão relacionados os valores de comissão devidos pelo 

comprador aos corretores envolvidos na venda ou à 

imobiliária. Ressalte-se que, somente após a ´concretização´ 

da venda, o comprador (pessoa física) assina o contrato com o 

corretor, do que se infere que esse contrato de intermediação 

seria apenas um termo de transferência de responsabilidade 

pelo pagamento dos serviços, contratados inicialmente pela 

construtora e, em grande parte, já finalizados (captação, 

orientação e convencimento do cliente). 10. Não se nega que 

ambos (construtora e comprador) acabam usufruindo dos 

serviços do corretor, mas, como alguns doutrinadores 

manifestam-se pelo entendimento de que os serviços devem 

ser pagos pelo contratante, a Receita Federal, em geral, autua 

as imobiliárias e construtoras pelo não faturamento de tais 

valores e pelo não pagamento das contribuições 

previdenciárias referentes aos corretores. 11. Seguem os 

auditores, o entendimento, por exemplo, de Orlando Gomes 

no sentido de que se “somente uma das partes haja 
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encarregado o corretor de procurar determinado negócio, 

incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo”. E ainda, “entre 

nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os 

serviços do corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382). (fls. 1872 s.,dos autos 

do REsp 1.551.951/SP)90. 

 

Ao finalizar a descrição do contexto fático de como é transferida a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem ao consumidor, posiciona-se 

também a Fazenda Nacional no sentido de que o mais adequado é que 

comitente seja o responsável pelo pagamento da comissão de corretagem, 

no caso em tela, os vendedores dos imóveis que contratam previamente os 

corretores. 

Por fim, o Relator conclui acerca do contexto fático que, na prática, 

a atividade de corretagem exercida na venda de imóveis dá-se em favor do 

comitente, no caso, os vendedores. 

 

5.3 DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DE PAGAR A COMISSÃO DE 

CORRETAGEM AO CONSUMIDOR, POR MEIO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL, SOB A ÓTICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Finda a delimitação do contexto fático de como se dá a corretagem 

na venda de imóveis e como essa é transferida ao consumidor, o Ministro 

Relator passa aos fundamentos jurídicos da possibilidade dessa 

transferência. Pontuando que para o Ministro, esse é o ponto principal da 

questão desenvolvida. 

Sobre a transferência, o ministro afirma que a questão deve ser 

analisada sob a perspectiva do Direito do Consumidor, sob o fundamento 

de que, via de regra, trata-se de relação de consumo por força dos artigos 

2°e 3° do CDC. 

 
90 STJ. Recurso Especial: REsp 1599511 SP/0129715-8. Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. DJe: 06/092016. STJ, 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601297158&dt_pub

licacao=06/09/2016> 
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Após enfatizar a aplicação do CDC, enumera 3 vantagens obtidas 

pela promitente-vendedora (comitente), quais sejam, a uma, que a 

promitente-vendedora pode terceirizar o serviço de corretagem para 

profissionais da área, elencando dados sobre a corretagem no Brasil para 

demonstrar tal vantagem, a duas, que a promitente-vendedora reduz sua 

base tributária ao transferir o pagamento da comissão de corretagem ao 

consumidor, e a três, seria a desvantagem de restituir a comissão de 

corretagem quando ocorrer o desfazimento do negócio jurídico, vez que o 

pagamento seria feito ao corretor. 

A partir de tal ponto, continua a fundamentação acerca da 

transferência da obrigação de pagar a corretagem ao consumidor por meio 

de cláusula contratual, posicionando-se pela validade de tal procedimento. 

Tratando-se da conclusão específica sobre a possibilidade da 

transferência, compete colar os dizeres do Relator, nas próprias palavras: 

 

Afasta-se, com isso, desde logo, a alegação de venda casada, 

pois ocorre apenas a terceirização dessa atividade de 

comercialização de unidades imobiliárias para profissionais 

do setor, concentrando-se a incorporadora na sua atividade de 

construção de imóveis. Essas vantagens obtidas pelas 

incorporadoras, independentemente da verificação da sua 

licitude do ponto de vista fiscal, não causam prejuízo 

econômico para os consumidores, pois o custo da corretagem, 

mesmo nos contratos entre particulares, é normalmente 

suportado pelo comprador, seja embutido no preço, seja 

destacado deste. Essa é a lógica do mercado imobiliário, pois 

a venda só produz lucro a incorporadora se o preço final do 

imóvel superar os seus custos, como restou bastante claro na 

audiência pública. Sobre esse ponto, HECTOR MIRANDA 

VALVERDE, embora ressalvando que todo custo deve estar 

embutido no preço, afirma que "o repasse ao consumidor dos 

custos do empreendimento é decorrência da lógica da 

economia" (Pagamento da comissão de corretagem na compra 

e venda de imóvel: obrigação do fornecedor. Revista de 

direito do consumidor, v. 91. São Paulo: RT, 2014, p. 141-

165). Observe-se que o Direito do Consumidor, apesar de seu 

marcado caráter protetivo, não chega ao ponto de subverter a 

natureza onerosa das relações negociais no mercado de 

consumo, exigindo apenas transparência no seu conteúdo. 

Desse modo, sob a ótica do repasse de custos e despesas (não 

de amostra grátis), chega-se diretamente à conclusão no 

sentido da inexistência de prejuízo aos consumidores com a 

assunção de dívida, pois, não fosse desse modo, o custo seria 

embutido no preço total da compra e venda. Observe-se ser 

irrelevante para essa conclusão a controvérsia doutrinária 
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acima aludida acerca do caráter isento ou parcial da 

corretagem. Com efeito, mesmo em atividades caracterizadas 

pela parcialidade, como a advocacia, as partes podem pactuar 

que uma delas arcará com o pagamento dos honorários da 

outra, como ocorre frequentemente na hipótese de transação 

para terminar um litígio, muito comum no ambiente forense. 

Pode-se, concluir, portanto, que, em princípio, é válida a 

cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar 

a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência 

nessa atribuição. (REsp 1.599.511/SP, 2016, p. 19-21)91. 

 

Vê-se que o Relator põe por fundamento base a falta de prejuízo 

sofrido pelo consumidor, pois, segundo ele, de todo modo o consumidor já 

arca com os custos da corretagem, seja ele transferido por meio de cláusula 

contratual, ou embutido no preço final do imóvel. 

Além disso, percebe-se que o Relator aduz que apesar de tratar-se 

de relação submetida ao Direito do Consumidor, esse não pode prevalecer 

sobre a característica onerosa da relação de consumo. 

Especificamente em relação à transferência da obrigação de pagar, 

Paulo de Tarso Sanseverino fundamenta no sentindo de que é plenamente 

possível a transferência dessa obrigação, inclusive quando se trata de 

atuação parcial, como é no caso da advocacia, quando as partes pactuam 

que os honorários ficaram a cargo de uma delas. 

 

5.4 DA CONCLUSÃO DO VOTO 

 

Já encerrando a fundamentação acerca da transferência da 

obrigação de pagar ao consumidor, depois de ter essa por válida, o Ministro 

Relator condiciona essa validade ao dever de informação constante no art. 

30 do CDC, de modo que, será válida a transferência se ocorrer com 

observância ao dever de informação. 

Pode-se dizer que o Ministro realiza tal condicionamento em razão 

de reconhecer a alegação dos consumidores de que só são informados 

 
91 STJ. Recurso Especial: REsp 1599511 SP/0129715-8. Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. DJe: 06/092016. STJ, 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601297158&dt_pub

licacao=06/09/2016> 
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acerca dessa transferência após o pagamento do sinal, o que configura 

violação do dever de informação. 

Realizada toda a fundamentação acerca do contrato de corretagem, 

do ônus de arcar com a comissão de corretagem, do contexto fático da 

transferência e acerca da possibilidade da transferência do ônus de pagar a 

comissão de corretagem por cláusula contratual, o Ministro Relator finaliza 

a tese firmando o seguinte posicionamento: 

 

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade 

autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que 

previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de 

corretagem. (REsp 1.599.511/SP, 2016, p. 25)92. 

 

Compreendida a tese firmada no REsp 1.599.511/SP e os 

fundamentos utilizados para tal, resta apenas discorrer sobre esses com 

fulcro na base jurídica exposta anteriormente. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A partir da compreensão da base teórica acerca do direito do 

consumidor, do contrato de corretagem e realizada análise detida ao 

julgado, é possível observar por meio de pontos cruciais à decisão final, a 

decisão que estabeleceu a legalidade da transferência do ônus de pagar a 

comissão de corretagem ao consumidor, que essa pode não ter sido a mais 

adequada juridicamente. 

Partindo da aceitação pelo julgador dos moldes do contexto fático 

de como ocorre à transferência do ônus de pagar a comissão de corretagem 

ao consumidor, conforme narrado pela Fazenda Nacional, podem ser 

 
92 STJ. Recurso Especial: REsp 1599511 SP/0129715-8. Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. DJe: 06/092016. STJ, 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601297158&dt_pub

licacao=06/09/2016> 
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observadas em diversos pontos de inconsistência a inadequação do 

posicionamento final. 

Inicialmente, o julgador aponta os elementos do contrato de 

corretagem e o modo como esse ocorre na atualidade no ramo imobiliário, 

com o consumidor dirigindo-se a estandes de venda com corretores 

previamente contratados pelo vendedor, fundamentando no sentido de que 

não há relação contratual entre o terceiro e o corretor, pelo que afasta a 

responsabilidade do terceiro de arcar com a comissão de corretagem. 

Até esse momento é descrito os moldes do contrato de corretagem e 

de forma adequada à realidade fática, pois, seria uma afronta à natureza da 

corretagem o reconhecimento de obrigação inicial do consumidor, como 

terceiro na relação, de pagar a comissão de corretagem. 

Todavia, uma ressalva deve ser observada quanto à fundamentação 

acerca da caracterização da corretagem, visto que, assumida a forma que 

ocorre a relação, que o comitente (vendedor) contrata previamente os 

corretores que ficam no estande de vendas que são procurados pelos 

próprios consumidores, resta um tanto quanto desvirtuado o 

reconhecimento de que tal prática caracterize corretagem frente ao 

consumidor, afinal, não houve a busca pelo interesse do comitente, vez que 

quem o fez foi o próprio consumidor, assim em desacordo com o disposto 

no artigo 722 do Código Civil. 

Vê-se então que quanto à delimitação do contrato de corretagem 

bem como do ônus de arcar com a comissão, o ônus atribuído ao vendedor 

da obrigação de pagar, e apesar da reafirmação das disposições legais e 

doutrinárias a respeito do tema, não há inadequações, com exceção ao 

ponto da desvirtuação do contrato de corretagem, o que por si só já 

descaracteriza o contrato que tem a obrigação de pagar transferida ao 

consumidor. 

Superado esse ponto, outras inadequações podem ser observadas a 

partir dos fundamentos lançados para justificar a possibilidade de 

transferência do ônus de arcar com a corretagem ao consumidor. 
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Dito isso, cabe dizer que o Relator reconheceu que grande parte das 

relações em que ocorre a transferência do ônus de pagar a corretagem na 

obtenção de imóvel, são relações de consumo. 

Assim, realizado esse reconhecimento, o posicionamento final 

deveria ser pautado nos princípios explanados inicialmente, quais seja 

Princípio da Boa-fé, do Equilíbrio e principalmente da Vulnerabilidade, da 

Intervenção do Estado e da Efetividade, o que não ocorreu. 

Dessa maneira, apesar do reconhecimento da relação consumerista, 

o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino ressalvou que as protetivas do 

Direito do consumidor não podem prevalecer sobre os termos econômicos 

e empresariais da relação que se estabelece. 

Afirmou ainda que seria indiferente o reconhecimento da 

possibilidade de transferir-se o ônus de pagar a comissão de corretagem ao 

consumidor, pois, segundo ele, de todo modo o consumidor arcaria com 

esse custo, seja ele embutido no preço do imóvel, ou destacado e 

transferido individualmente ao consumidor como comissão de corretagem. 

Esses 02 pontos demonstram de forma contundente a inadequação 

da decisão final, pois, como fora reconhecido que por diversas vezes essa 

transferência ocorre em relações de consumo, a decisão deveria ser baseada 

na protetiva consumerista e no princípio da proteção do consumidor como 

princípio da ordem econômica, e não afastar essa protetiva e tratar como se 

fosse unicamente relação civil com fito econômico. 

Desse modo, vê-se clara inobservância dos princípios 

consumeristas, inobservância essa robusta no ponto de que não fora 

considerada a vulnerabilidade do consumidor bem como a efetividade 

dessas protetiva por meio da intervenção estatal, ficando tal ponto ainda 

mais evidente pela enumeração de vantagens às pessoas jurídicas 

responsáveis pela venda dos imóveis, e não eventuais prejuízos sofridos 

pelo consumidor, parte vulnerável da relação em questão. 

Por último, outra análise de outro ponto crucial do julgado que 

demonstra que a decisão final deveria ser no sentido de declarar a 
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ilegalidade e impossibilidade da transferência do ônus de pagar a comissão 

de corretagem ao consumidor, é a que pode ser feita em torno dos 

fundamentos lançados acerca do dever de informação, dever esse previsto 

no artigo 30 do CDC, mencionado pelo Relator. 

Relativamente a esse ponto crucial, o próprio relator afirma que a 

maior parte dos litígios acerca da transferência da obrigação de pagar a 

comissão de corretagem ao consumidor têm por base ofensa ao dever de 

informação. Afirma o Ministro que na maioria das vezes os consumidores 

alegam que não são informados adequadamente de que serão responsáveis 

pelo pagamento da comissão de corretagem e que o contrato de corretagem 

dá-se posteriormente ao pagamento do sinal. 

Dito isso, vê-se grande inconsistência da decisão nesse ponto, dado 

que, se o próprio Relator encontra-se ciente do desrespeito ao dever da 

informação, deveria ter colocado em base para o julgamento, 

fundamentalmente o Princípio da Vulnerabilidade, pois, simplesmente 

condicionar a transferência do ônus à existência de contrato e de prestação 

de devida informação, não produz resultado prático algum, visto que a 

maioria das reclamações preexistentes questiona exatamente a maneira 

posterior e inadequada de celebrar o contrato e a falta de informação.  

Além do mais, relativamente ao contrato de corretagem, é 

impossível vislumbrar a natureza de um contrato de corretagem que é 

celebrado posteriormente a intermediação, não há como se falar em 

contratação para interesse prévio. 

Por todo o explanado, expostas as fragilidades do julgado no 

tocante a pontos cruciais do Direito do Consumidor e da caracterização do 

contrato de corretagem, deveria ter sido declarada a impossibilidade e 

ilegalidade de transferência do ônus de pagar a comissão de corretagem de 

imóveis ao consumidor. 
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CAPÍTULO XIII 

________________________________________________________________________ 

A PROBLEMÁTICA SOBRE O 
CRÉDITO FISCAL E A LEI 

11.101/05 

 

 

   Henrique Avelino Lana 93 

Eduardo Goulart Pimenta 94 

 

Resumo: Busca-se, via Análise Econômica do Direito, identificar, de 

forma construtiva, sem almejar esgotar o tema, que a atual redação da Lei 

11.101/05, no que toca sobre o crédito tributário, contribui para a sua 

ineficiência. A metodologia a ser utilizada é de método dedutivo, mediante 

abordagem explicativa e descritiva, com pesquisa jurisprudencial e 

bibliográfica, nacional e estrangeira, toda ela especializada no cerne do 

tema. O problema específico a ser levantando é saber se seria possível 

incluir o crédito tributário no plano de recuperação judicial. Para obter-se 

uma resposta que seja técnica, prática e acadêmica, inicialmente, será 

explicado sobre o tratamento especial dado ao crédito tributário na Lei 

11.101/05. Após, será mostrado que o poder e privilégio concedido ao 

Fisco, frisem-se, tal como está, nos termos literais da lei, nos processos de 

recuperação judicial, é ineficiente e, que, as condições de parcelamento que 

vigoraram por muitos anos também não eram eficientes. No mesmo 

sentido, serão expostos os motivos que denotam que a legislação atual não 

cria incentivos positivos ao contribuinte a aderir tal parcelamento. Ao final, 

como hipótese de resposta, serão também abordados os motivos que fazem 

com que, em nosso ordenamento seja impossível, legalmente, 

operacionalmente e constitucionalmente, a inclusão no plano de 

recuperação dos créditos tributários, haja vista o alto custo de transação. 

PALAVRAS-CHAVE: Crédito Tributário; Recuperação Judicial; Análise 

Econômica do Direito. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A Lei 11.101/05 permite que alguns credores não se submetam ao 

plano de recuperação. Assim, as execuções individuais movidas por tais 

credores ficam suspensas durante o prazo do stay de 180 dias contados a 

partir do deferimento do trâmite do processo de recuperação. Após tal 

prazo, tendo sido concedida a recuperação, ou não, poderão tais credores 

executar seu crédito, a não ser em caso de falência. Tais hipóteses de 

credores estão expressamente previstas no artigo 49, parágrafos terceiro e 

quarto. 95  

Mas outra interessante previsão é dada de forma especial em 

relação às execuções fiscais, as quais, estas, além de não se submeterem ao 

concurso na recuperação judicial, não sofrem os efeitos da concessão da 

recuperação judicial. Nestes casos, cumprirá ao recuperando quitar o seu 

crédito tributário ou parcelá-lo administrativamente, entre a data do pedido 

de recuperação e a juntada aos autos do plano de recuperação, nos literais 

termos da Lei. 96 97 Há também tal exigência na Lei 5.172/66, contendo a 

 
95 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. § 3o Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu 

crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de 

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, 

não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais a sua atividade empresarial. 

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o 

inciso II do art. 86 desta Lei.(BRASIL, 2005).  

96 O FOCO QUE ESTÁ SENDO DADO É RELATIVO À LITERALIDADE DA LEI. 

SABE-SE, POR OUTRO LADO, QUE EXISTEM DECISÕES JUDIAIS QUE EM 

DETERMINADOS CASOS FLEXIBILIZAM TAL IMPOSIÇÃO LEGAL.  

97 Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 

judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] 
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redação da Lei Complementar 118/2005. 98 Antes da Lei 11.101/05, o 

prazo para apresentação de certidões negativas de débitos tributários, no 

Decreto Lei 7.661/45, era maior do que na atual lei. Na vigência da 

legislação anterior, consoante ao artigo 174, inciso I, do Decreto – Lei n.º 

7661/45, as certidões negativas de débito fiscal somente eram exigidas ao 

final da concordata, cujo prazo máximo era de dois anos, tendo o devedor 

um lapso temporal bem maior do que o estabelecido pela atual legislação 

para que pudesse quitar suas dívidas tributárias. (LOPES, 2008, p. 208). 

Assim, este artigo tem o objetivo via Análise Econômica do 

Direito, identificar, de forma construtiva, sem almejar esgotar o tema, se a 

atual redação da Lei 11.101/05, no que toca sobre o crédito tributário, 

contribui ou não para a sua ineficiência.  

A metodologia a ser utilizada é de método dedutivo, mediante 

abordagem explicativa e descritiva, com pesquisa jurisprudencial e 

bibliográfica, nacional e estrangeira, toda ela especializada no cerne do 

tema. 

O problema específico a ser levantando é saber se seria possível 

incluir o crédito tributário no plano de recuperação judicial. Para obter-se 

uma resposta que seja técnica, prática e acadêmica, inicialmente, será 

explicado sobre o tratamento especial dado ao crédito tributário na Lei 

 
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação 

judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário 

Nacional e da legislação ordinária específica. 

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores 

ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor 

apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 

da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (BRASIL, 2005). 

98 Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores 

ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento. (Redação dada pela LC nº 118, de 2005) 

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de 

quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta 

Lei (Incluído pela LC nº 118, de 2005). (BRASIL, 1966). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art2
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11.101/05. 

Após, cuidar-se-á sobre a ineficiência do poder e privilégio 

concedido ao Fisco, bem como sobre as ineficientes condições de 

parcelamento que vigoraram por muitos anos.  

A seguir, serão expostos os motivos que autorizam denotar que 

a legislação atual não cria incentivos positivos ao contribuinte a 

parcelamento do crédito tributário. 

Ao final, como hipótese de resposta, serão também abordados 

os motivos que fazem com que, em nosso ordenamento atual seja 

impossível, legalmente, operacionalmente e constitucionalmente, a 

inclusão no plano de recuperação dos créditos tributários, haja vista o alto 

custo de transação.  

 

2 - O CUIDADO ESPECIAL DADO AO CREDOR TRIBUTÁRIO. 

 

Para se compreender tais privilégios dos credores tributários, deve-

se ter em mente, desde já, que os credores quirografários, como regra, 

exigem encargos maiores em razão do risco que correm, enquanto os 

credores com direito real de garantia oferecem crédito mais barato em 

razão da garantia e, consequentemente, do menor risco de prejuízo em caso 

de falência. 

Quanto maior a garantia, menor o custo. (LÓPEZ-IBOR; ARTÉS-

CASELLES, 2003, p. 4). Rocio López-Ibor e Joaquín Artés-Caselles 

(2003), em estudo específico sobre o tema, apontam algumas razões, de 

natureza eminentemente econômica, que explicariam o oferecimento de 

garantias por parte dos devedores em geral, aos credores, quais sejam:  a) 

“custos de supervisão”: os credores não detentores de privilégio concursal 

não têm como prevenir-se diante da redução do ativo do devedor, enquanto 

o credor que tenha garantia real pode perseguir a coisa onde quer que se 

encontre; b) “redução da informação assimétrica”: ao oferecer um bem em 

garantia, a empresa devedora revela estar convencida do êxito de seu 
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projeto, gerando, a favor da negociação, uma redução da assimetria da 

informação; c) “uso de método eficiente de financiamento”: os custos de 

um empréstimo com garantias são inferiores. O devedor, por razões 

econômicas, deve obtê-lo em primeiro lugar, deixando para depois as 

linhas de crédito mais caras. (LÓPEZ - ÍBOR; ARTÉS-CASELLES, 2003, 

p. 4-8). 

Considerando-se que a Fazenda Pública não possui relação com o 

contribuinte, que se estabeleça mediante tais pressupostos, há o argumento 

de que se deve dar maior privilégio ao crédito tributário. Segundo tais 

Autores, são quatro os argumentos utilizados para defender a prioridade de 

tratamento quanto aos créditos tributários: a) não se pode prover de direito 

real de garantia para satisfação de seus créditos; b) não pode adequar os 

encargos aos riscos das novas contratações; c) não pode escolher seus 

devedores. Todas as empresas são potencialmente devedoras do governo; 

d) trabalha para o interesse público, em benefício da sociedade, na qual 

estão incluídos os credores quirografários. (LÓPEZ - ÍBOR; ARTÉS-

CASELLES, 2003, p. 9). 

Rocio López-ìbor e Joaquín Artés-Caselles analisam os riscos de 

mercado, bem como a maior ou menor desenvoltura para proteger seu 

investimento, por parte dos credores. (LÓPEZ - ÍBOR; ARTÉS-

CASELLES, 2003, p. 11). Para eles, os credores que não são de natureza 

tributária se submetem a quatro tipos de riscos no mercado: a) riscos de 

natureza pessoal: são os riscos evitados pela obtenção de maiores 

informações do cliente, como, por exemplo, exigência de cadastros 

atualizados e, no Brasil, consulta ao Sisbacen; b) riscos sobre a carteira de 

clientes: para evitar a concentração em um só segmento de mercado, o 

financiador pode diversificar seus investimentos, selecionando novos 

clientes e empresas. c) riscos de mercado: a diversificação em vários 

setores da atividade ameniza os riscos de um colapso econômico em um 

setor específico da economia. d) riscos globais: não há proteção aos riscos 

que atingem toda a economia de um país, salvo se a credora for empresa 
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multinacional e operar em diferentes países. (LÓPEZ - ÍBOR; ARTÉS-

CASELLES, 2003, p. -11). 

Entende-se que em relação ao primeiro item, todos os credores, que 

não são de natureza tributária, como regra, tem possibilidade de evitar os 

riscos das perdas mediante busca de maiores e mais completas informações 

de seus parceiros em transações comerciais. 

No entanto, entende-se que em relação ao segundo item, nem todos, 

que não são de natureza tributária, podem diversificar a carteira de risco ou 

transferir-se para outro setor de mercado, tal como, os credores trabalhistas 

e os pequenos fornecedores, os quais, devido à especialidade relativa aos 

seus produtos e serviços, ou até mesmo à sua localização, ficam impedidos 

de assim fazer. 

Já em relação ao terceiro item, a Fazenda Pública, ela sim, possui a 

carteira mais diversificada, pois abrange todos os seguimentos da 

sociedade, inclusive podendo superar as perdas e prejuízos de um setor, 

diante de um bom desempenho de outro setor. Somente o risco global 

(quarto item) atinge a todos. E é por este motivo (possuir a carteira mais 

diversificada) que Fazenda Pública já teria, em si, situação favorável. 

Portanto, a Fazenda Pública, também para tais autores, já possuiria 

adequadas vantagens em relação a outros credores, e por isso não se 

justificariam outros privilégios lhe serem concedidos. 

 

Uma das explicações mais comuns é a de que o Erário é 

incapaz de ajustar sua avaliação no caso de um devedor em 

crescente grau de risco. Contudo, tendo em vista que o Erário 

possui uma carteira de títulos muito diversificada, dispõe de 

grande vantagem em comparação com dos demais credores 

quanto à cobertura de natureza pessoal, carteira de clientela e 

riscos de mercado. Em nossa opinião, esta vantagem é 

suficiente para compensar sua incapacidade de ajustar os 

prêmios à real situação de ampliação no grau de risco do 

devedor. Consequentemente, consideramos que os privilégios 

do Erário não podem ser baseados neste tipo de 

argumento.”(LÓPEZ - ÍBOR; ARTÉS-CASELLES, 2003, p. 

15, tradução nossa). 99 

 
99 ONE OF THE USUAL EXPLANATION HAS BEEN THAT THE PUBLIC 

TREASURY WAS ENABLE TO ADJUST ITS RISK PREMIUM TO MEET AN 

INCREASED DEBTOR RISK BUT, SINCE THE PUBLIC TREASURY’S PORTFOLIO 
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Acreditam, portanto, que a extinção do tratamento especial e 

privilegiado da Fazenda Pública se mostraria mais eficiente. Isso, pois 

acabaria por incentivar e estimular a atividade econômica, em sua 

totalidade, e está em consonância com os objetivos do legislador previstos 

no artigo 47 da Lei 11.101/05 100. 

Ao ser tratado como credor comum sujeito à recuperação, a 

Fazenda Pública, em sua nova posição, contribui com todos os demais 

credores do empresário em crise econômica, de maneira diversificada e, 

ademais, proporciona retorno via arrecadação em relação à atividade dos 

credores beneficiados(LÓPEZ - ÍBOR; ARTÉS-CASELLES, 2003, p. 16). 

Para Braulio Lisboa Lopes (2008): 

 

Em um primeiro momento, parece que o legislador quis 

impedir a concessão da recuperação judicial ao empresário ou 

sociedade empresária que esteja em dívida com a Fazenda 

Pública, resguardando novamente, os interesses da 

Administração Tributária. No entanto, efetuando uma análise 

econômica da questão, verifica-se que, se realmente essa foi a 

intenção do legislador, ela poderá causar reflexos negativos 

aos interesses da Fazenda Pública(LOPES, 2008, p. 204). 

 

Nesse diapasão, levando-se em consideração os objetivos 

econômicos da novel legislação, a inviabilização da 

concessão da recuperação judicial em face da existência de 

dívidas tributárias impedirá o soerguimento da empresa no 

mercado, acarretando a própria impossibilidade de se efetivar 

o pagamento do crédito tributário. Faz-se cogente, portanto, o 

dever do Estado de contribuir na recuperação da empresa em 

crise, não se justificando que a existência de débito tributário 

 
IS COMPLETELY DIVERSIFIED, IS HAS A COMPARATIVE ADVANTAGE OVER 

OTHER POSSIBLE CREDITORS WHEN COVERING PERSONAL, PORTFOLIO 

AND MARKET RISKS. IN OUR OPINION, THIS ADVANTAGE IS SUFFICIENT TO 

MAKE UP FOR ITS BEING UNABLE TO ADJUST ITS RISK PREMIUMS WHEN 

THE RISK OF DEFAULT ON THE PART OF ONE OF ITS DEBTORS INCREASES. 

WE THEREFORE CONSIDER THAT PRIVILEGES FOR THE PUBLIC TREASURY 

CANNOT BE BASED ON THIS TYPE OF ARGUMENT. 

100ART. 47. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL TEM POR OBJETIVO VIABILIZAR A 

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

DEVEDOR, A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, 

DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, 

PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO 

SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA. (BRASIL, 2005). 
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possa constituir impedimento ao desenvolvimento do 

processo de recuperação judicial de empresas, ensejando a 

decretação da falência (LOPES, 2008, p. 205). 

 

Verifica-se, portanto, que a eficiência de um sistema 

concursal tem íntima relação com os objetivos econômicos a 

serem alcançados pela norma jurídica, devendo o operador do 

Direito considerar os fatores institucionais, econômicos e 

legais que influenciam a sua aplicação. Nesse cenário, é 

primordial que o operador do Direito perceba algumas 

similitudes entre as hipóteses que, apesar de terem tratamento 

jurídico diferenciado pela Lei, representam formas de 

reorganização societária passíveis de terem o mesmo 

tratamento tributário. A nova legislação deve ser interpretada 

levando em consideração o binômio eficiência econômica e 

função social, no objetivo de superar as conjunturas adversas 

à continuidade do exercício da atividade empresarial e 

permitir o saneamento das empresas economicamente viáveis, 

que exercem um papel relevante no cenário jurídico – 

econômico.(LOPES, 2008, p. 191) 

 

Qualquer exigência ou medida, prevista na legislação, visando a 

reduzir a possibilidade de perda do direito ao recebimento do crédito 

tributário é uma garantia deste. Numa visão abrangente, todo dispositivo 

legal que tenha como objetivo, ou como consequência, dar mais eficácia e 

efetividade ao direito do Estado de exigir o cumprimento da obrigação 

principal é uma garantia do crédito, independente de estar ou não referida 

no capítulo VI, título III do Código Tributário Nacional (MACHADO, 

1984, p. 21-22). No mesmo sentido: 

 

É de se considerar ainda a existência de fundamentos 

econômicos voltados à extinção destes privilégios, baseados 

nos dois argumentos ora apresentados. Inicialmente, verifica-

se que o proveito para o bem comum é maior que o proveito 

exclusivo dado ao Erário, uma vez que o proveito marginal 

dos credores comuns que receberão pagamento será 

normalmente maior que o do Governo nos referidos 

pagamentos. Tal fato se dá em razão de os valores recebidos 

pelo Erário nos processos de falência representarem uma 

pequena parte de sua receita em comparação com os 

pagamentos realizados por pequenos credores nos processos 

falimentares. Em segundo lugar, o Erário é credor tanto da 

empresa falida quanto dos demais credores. Isso significa que 

alguns prejuízos que vier a sofrer serão atenuados pelo 

recebimento dos impostos advindos dos credores comuns que 

se beneficiam da extinção dos privilégios. Assim, é possível 

concluir que a extinção dos privilégios defendidos pela 

Fazenda Pública poderia ser eficiente do ponto de vista 

econômico, embora se reconheça a existência de razões legais 
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para a manutenção desses privilégios ao Erário. As razões 

acima mencionadas seguem a linha das recentes alterações 

legislativas ocorridas em Portugal e Alemanha, e representam 

uma crítica as reformas propostas pela Lei falimentar da 

Espanha. Embora o preâmbulo da Lei norte-americana 

preveja que os privilégios do Erário devam ser extintos, o 

artigo 90.3 mantém referido privilégio em até 50% dos seus 

créditos. Finalmente, a título de pesquisa adicional, seria 

importante determinar as porcentagens exatas do débito 

reconhecido para credores na falência, a fim de acertar a 

posição e as taxas da recuperação para cada credor em 

referidos processos falimentares (LÓPEZ-ÍBOR;ARTÉS-

CASELLES,2003. p. 16, tradução nossa).101 

 

Não há dúvidas acerca da importância do crédito tributário a ser 

pago, inclusive, para o próprio Estado. Acredita-se, inclusive, que, em 

regra, nos momentos de crise econômica e financeira, o Estado seja o 

maior credor no Brasil. Tal fato é muitas vezes ponderado pelos 

doutrinadores quando da abordagem acerca da comprovação de quitação 

tributária, como requisito legal, literal, para o êxito da recuperação. Para 

 
101 WE ALSO CONSIDER THAT THERE ARE ECONOMIC ARGUMENTS IN 

FAVOUR OF ABOLISHING THESE PRIVILEGES. THESE ARE BASED ON TWO 

RELATED ARGUMENTS. FIRSTLY, TOTAL SOCIAL UTILITY IS GREATER 

THAN THE PUBLIC TREASURY´S UTILITY BECAUSE THE MARGINAL UTILITY 

FOR ORDINARY CREDITORS OF RECEIVING PAYMENT WILL NORMALLY BE 

GREATER THAN THE GOVERNMENT’S MARGINAL UTILITY OF RECEIVING 

ITS PAYMENTS. THIS IS BECAUSE FUNDS RECEIVED BY THE TREASURY IN 

BANKRUPTCY PROCESSES USUALLY REPRESENT A SMALL PERCENTAGE OF 

ITS REVENUE IN COMPARISON WITH THE PAYMENTS MADE IN 

BANKRUPTICIES TO SMALL CREDITORS. SECONDLY, THE PUBLIC 

TREASURY IS A CREDITOR FOR THE BANKRUPT COMPANY BUT AT THE 

SAME TIME IT IS A CREDITOR FOR ALL THE OTHER CREDITORS. THIS 

MEANS THAT ANY LOSSES IT SUFFERS IF ITS PRIVILEGES ARE ABOLISHED 

WILL BE ATTENUATED BECAUSE IT WILL SUBSEQUENTLY RECEIVE TAXES 

PAID OUT OF THE AMOUNTS RECEIVED BY THE ORDINARY CREDITORS 

WHO BENEFIT FROM THE ABOLITION. IT CAN THEREFORE BE CONCLUDED 

THAT ABOLITION OF THE PRIVILEGES ENJOYED BY THE PUBLIC TREASURY 

COULD BE EFFICIENT FROM THE ECONOMIC POINT OF VIEW, ALTHOUGH 

THERE MAY BE LEGAL REASONS TO SUPPORT SUCH PRIVILEGES FOR THE 

TREASURY. THE ABOVE REASONS ARE IN LINE WITH RECENT LEGISLATIVE 

DEVELOPMENTS IN PORTUGAL AND GERMANY, AND REPRESENT A 

CRITICISM OF THE REFORMS UNDER WAY IN SPANISH BANKRUPTCY LAW. 

ALTHOUGH THE PREAMBLE OF THE BILL OF LAW STATES THAT THE 

PRIVILEGES OF THE PUBLIC TREASURY SHOULD BE ABOLISHED, ARTICLE 

90.3 MAINTAINS ITS PRIVILEGES UP TO 50% OF ITS CREDITS. FINALLY, FOR 

THE PURPOSE OF FURTHER RESEARCH, IT WOULD BE USEFUL TO 

DETERMINE THE EXACT PERCENTAGES OF DEBT ACKNOWLEDGED FOR 

CREDITORS IN BANKRUPTCIES IN ORDER TO ASCERTAIN THE POSITION 

AND RATES OF RECOVERY FOR EACH CREDITOR IN SUCH PROCESSES. 
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Braulio Lisboa Lopes (2008): “Entre os credores do devedor em 

recuperação judicial, o Estado, detentor do crédito tributário, é quem tem 

maior interesse em viabilizar a recuperação da empresa, preservando sua 

unidade produtiva, de maneira que possa alcançar sua função social” 

(LOPES, 2008, p. 217). 

Para o mesmo autor: 

 

Como afirma Hugo de Brito, “o passivo tributário constitui 

um grave problema de recuperação de empresas”, visto que a 

elevada carga tributária vigente em nossa legislação tem 

grande contribuição para o agravamento da situação de crise 

das empresas, quando não é causa exclusiva dela. No 

processo de falência e recuperação de empresas o Estado, 

além de figurar como credor, deve zelar pela forma mais 

eficiente de recuperar a empresa ou liquidar seus ativos, tendo 

o dever de agir em prol de seu restabelecimento no mercado, 

caso seja economicamente viável, em face do interesse 

público que cerca o assunto (LOPES, 2008, p. 203). 

 

Para Clélio Gomes dos Santos Júnior(2010): 
 

A experiência comum revela que empresas em situação de 

crise econômica financeira sempre apresentam débitos 

tributários. É fato notório que o empresário ou sociedade 

empresária utiliza uma escala de preferências numa situação 

de crise econômico financeira, atrasando primeiro o 

pagamento dos tributos, em seguida os quirografários e, por 

último, os direitos trabalhistas, de sorte que, na prática, não 

haverá devedor em recuperação que não apresente débitos 

fiscais (SANTOS JÚNIOR, 2010,p. 39). 

 

Para Hugo de Brito Machado(2005): 

 

Sabemos todos que o passivo tributário constitui um grave 

problema para a sobrevivência de um grande número de 

empresas. Essa é uma realidade que não podemos 

desconhecer, até por que as próprias leis, cuidando de 

parcelamentos, de dívidas tributárias, e a enorme quantidade 

de empresas que se valem desses parcelamentos nos oferecem 

demonstração incontestável. Não estaremos exagerando se 

afirmarmos que em um processo de recuperação de empresas, 

como o previsto na Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, o 

dado mais preocupante é composto precisamente pelas 

dívidas tributárias. Podemos dizer mesmo que todas as 

empresas que estão a necessitar da aplicação dessa lei 

possuem grande passivo tributário, e que sem a superação 

desse problema nenhuma delas será superada. Aliás, existem 

empresas em dificuldades financeiras das quais o Fisco é 
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praticamenteo único credor, vale dizer, o Fisco é o único 

credor de montante expressivo. O passivo tributário dessas 

empresas geralmente é superior a oitenta por cento do passivo 

total(MACHADO, 2005, p. 77). 

 

Para José Marcelo Martins Proença (2005): 
 

Não há dúvidas de que a obrigação da apresentação das 

certidões de débitos tributários (negativa ou positiva com 

efeito de negativa) pode dificultar a recuperação da empresa, 

e após todo o procedimento ocorrido até a aprovação do plano 

de recuperação pela assembleia geral de credores, poderá 

tornar sem efeito aquilo que já foi realizado no processamento 

da recuperação, colocando em risco o objetivo primordial do 

novo direito concursal em recuperar empresas viáveis, 

principalmente quando se nota que a quase totalidade das 

empresas no país, detentoras de volumoso passivo têm, 

entre seus principais credores, o Fisco. (PROENÇA, 2005, 

p. 640, grifo do autor).  

 

Para Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos (2015): 

 

O plano de recuperação da empresa é o verdadeiro coração da 

nova lei, porém uma questão sempre existiu e permanece 

existindo, que é a melhor equalização da questão tributária 

para o devedor em crise. Desde a sua vigência, as 

modificações decorrentes da aplicação da nova lei estão sendo 

observadas. Celeridade para concessão da medida, 

recuperação de ativos, satisfação do crédito trabalhista, 

eficácia da manutenção da atividade econômica, 

desburocratização em relação ao micro e pequeno empresário, 

punição rigorosa de crimes falimentares, enfim, muitos 

princípios da nova lei demandam observação atenta. 

Interessante estudo da FGV/Rio, junto com o Ministério 

da Justiça, publicado em junho de 2010, da série 

“Pensando o Direito”, apresenta pesquisa séria sobre 

diversos destes temas, baseado em dados de Tribunais 

coletados em diversos estados da federação. Com efeito, 

um dos maiores problemas para a empresa que pretende 

obter ou está em recuperação judicial foi e continua sendo 

seu passivo tributário (art. 57 e 68 da Lei n. 11.101/05). Na 

verdade, compete ao Judiciário equilibrar os interesses em 

conflito, notadamente entre o soerguimento pretendido pela 

empresa que busca a recuperação (empregos, aquecimento 

econômico), e o interesse público para recebimento dos 

tributos devidos (saúde, educação, segurança, por exemplo) 

(SALOMÃO; SANTOS, 2015, grifo do autor). 

 

Há doutrinadores que defendem a inclusão do crédito tributário na 

recuperação judicial e seus efeitos. Veja-se: 
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Seria inconstitucional a exclusão do crédito tributário dos 

processos de recuperação de empresas? O credor tributário dá 

ao empresário um “presente de grego” para sua recuperação, 

pois ele estará excluído de qualquer processo de recuperação, 

seja judicial como extrajudicial. O seu discurso para não ser 

incluído é: o crédito fiscal não pode estar incluído na 

recuperação porque ele visa atender ao interesse público da 

coletividade! Isto faz com que ele possa continuar cobrando 

seus créditos sem participar da negociação de dívidas que é 

feita pelo empresário devedor com os demais credores que 

não tem este privilégio. Isto demonstra que quem não oferece 

nada diretamente ao empresário em dificuldades é super 

privilegiado, o que parece contrariar qualquer raciocínio 

lógico. [...] É preciso sabermos de onde vem esta lei de 

recuperação de empresas para que se possa entendê-la melhor. 

Nossa legislação de recuperação de empresas e falências foi 

baseada em grande parte no processo de recuperação utilizado 

na França. Na França houve uma discussão se a lei de 

recuperação de empresas e falências, conhecida 

por redressement judiciaire e faillite, seria aplicada ao credor 

tributário. Após várias discussões na doutrina e na 

jurisprudência, chegou a conclusão que seria. 

[...]Entendemos que no Brasil os processos de recuperação 

também deveriam incluir todos os créditos, incluindo o 

crédito tributário, porque ao ser mantida uma empresa 

em atividade com a inclusão do crédito tributário haverá 

maior possibilidade do empresário se recuperar e sua 

recuperação, da mesma forma que o crédito tributário, 

são questões de interesse público! Sendo as duas questões 

de interesse público: o recebimento do tributo e a 

preservação da empresa, o melhor caminho parece ser que 

todos os interessados (fisco, trabalhadores e demais 

credores) decidam o destino da empresa, parecendo ser 

inconstitucional a exclusão do fisco dos processo de 

recuperação judicial e extrajudicial.(ZANETTI, 2000,  p. 

70, grifo nosso).102 

 

O mesmo Autor salienta: 

 

A discussão merece aqui ser reproduzida porque pode ser 

fundamental para sua aplicação no Brasil. O professor 

 
102 ROBSON ZANETTI É ADVOGADO, DOCTORAT DROIT PRIVÉ PELA 

UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE. CORSO SINGOLO EM 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO FALLIMENTARE PELA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO. AUTOR DE MAIS DE 150 ARTIGOS, 

DAS OBRAS MANUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: PREFÁCIO DA MINISTRA 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÁTIMA NANCY ANDRIGHI ; A 

PREVENÇÃO DE DIFICULDADES E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E ASSÉDIO 

MORAL NO TRABALHO (E-BOOK). É TAMBÉM JUIZ ARBITRAL E 

PALESTRANTE. 
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Bernard Soinne (um dos maiores especialistas na França na 

matéria) criticava a posição que defendia a concessão de 

prazos de pagamentos para os créditos fiscais porque, 

segundo ele, o processo de regulamento amigável (no Brasil 

este processo é semelhante a recuperação extrajudicial e 

judicial) é essencialmente convencional e a lei não permite 

que seja derrogado oprincípio da separação de funções 

administrativa e judicial que vetava ao magistrado conceder 

prazos para o devedor pagar seus débitos. O professor 

Derrida, outro grande especialista, ao contrário do que 

afirmava o professor Soinne, entendia que o processo de 

recuperação é igualmente um processo de ordem pública que 

permite derrogar as disposições gerais da legislação tributária 

em vista de assegurar a finalidade do processo de recuperação 

das empresas, ou seja, recuperar o empresário em dificuldades 

(ZANETTI, 2000, p. 71- 72).  

 

No mesmo sentido: 

 

O fisco deveria dar a sua contribuição para a recuperação 

da empresa, abrindo mão de seus privilégios, pois em tese 

a Fazenda/Governo são os maiores interessados na 

manutenção de uma unidade produtiva e deveriam oferecer 

uma maior dose de sacrifício para apoiar sua recuperação, e 

não o contrário (MANDEL, 2005, 134-135). 

É lamentável que o novo instituto da recuperação, de tanta 

relevância social, possa não ter incluído os créditos tributários 

dentre aqueles sujeitos à sua jurisdição. Como solucionar a 

situação de uma empresa em crise se o seu passivo fiscal fica 

à margem do processo? Sabidamente, quando o empresário 

encontra-se em dificuldades financeiras, são exatamente os 

tributos e encargos financeiros aqueles que primeiro deixam 

de ser pagos ou recolhidos. Pretender resolver a crise da 

empresa sem que a Fazenda Pública possa dar a sua 

contribuição é um retrocesso. Se a empresa tem uma função 

social a ser preservada, o Estado deve ser o primeiro 

interessado na manutenção da atividade produtiva, na 

manutenção dos empregos e no aumento da arrecadação. É 

inconcebível que o Fisco, além de não contribuir para a 

recuperação, frise-se, coloque em risco o salvamento da 

empresa, caso o parcelamento, conforme previsto no art. 68, 

não seja deferido. Tal postura não se coaduna com o Estado 

moderno voltado para os interesses sociais. (GUIMARÃES, 

2007a,p. 275) 

É nesse ponto que se encontra o contra entrave da Lei, já que 

dentre o passivo da empresa significativa parte corresponde 

aos débitos fiscais, tendo em vista a insuportável carga 

tributária direta e indireta suportada pelo empresariado. É 

justamente sob esse prisma, o ponto que trazemos à discussão, 

pois afigura-se desmotivado exigir, para a viabilidade do 

plano de recuperação judicial, a prova da regularidade dos 

créditos fiscais. Não é possível se imaginar uma plena 

recuperação judicial se os principais credores, as 

Fazendas Públicas, não estiverem sujeitos ou não gozarem 
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de certa autonomia para aceitar ou negociar o plano 

apresentado pela empresa. No mínimo essa exigência se 

torna contraditória ao principal objetivo da Recuperação 

Judicial, ou seja, daquilo que pretendeu o legislador, 

recuperação e manutenção da sociedade devedora, exigir a 

demonstração da regularidade fiscal da empresa, através de 

apresentação de CND, para que seja viabilizada a sua 

recuperação judicial. Como fazer um plano de recuperação 

judicial sem que seja feita a inclusão dos créditos fiscais 

no plano de reestruturação, já que na maioria das vezes o 

Fisco é o grande credor? (BRANQUINHO; CREMONINI, 

2016). 

A exclusão do Estado de todo o processo de recuperação 

judicial recebeu protestos da doutrina. Se ao próprio Estado 

interessa a recuperação, é forte o entendimento pelo qual 

também deveria lhe caber certa dose de sacrifício, sendo 

dever estatal evitar o fim da atividade econômica capaz de 

produzir dividendos sociais (BARROS NETO, 2012, p. 71). 

 

A Lei 11.101/05 impõe o privilégio de se executar livremente o 

crédito fiscal. O artigo 57 103 enseja também, por sua leitura literal, ampla 

discussão, pois trata da necessidade de pagamento do crédito tributário, 

mediante apresentação de certidão comprobatória. 104 Por outro lado, 

entende-se que este privilégio aumenta o custo de transação e não é 

eficiente. 

Questão das mais importantes a ser discutida, em face da sua 

relevância no saneamento da situação de crise econômica, 

financeira e patrimonial do devedor é o parcelamento do 

crédito tributário na recuperação judicial de empresas, que é 

tratado pelo artigo 57 da Lei 11.101/2005 e pelo artigo 191-A 

do Código Tributário Nacional. Este último preceitua que o 

devedor deverá apresentar certidões negativas de débito 

tributário para que seja concedida recuperação judicial da 

empresa. Já o artigo 155-A § 3º do Código Tributário 

Nacional, determina a elaboração de Lei específica que 

disponha sobre as condições do parcelamento dos créditos 

 
103 ART. 57. APÓS A JUNTADA AOS AUTOS DO PLANO APROVADO PELA 

ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES OU DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO 

ART. 55 DESTA LEI SEM OBJEÇÃO DE CREDORES, O DEVEDOR 

APRESENTARÁ CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NOS 

TERMOS DOS ARTS. 151, 205, 206 DA LEI NO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 

1966 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. (BRASIL, 2005). 

104 SOBRE A RELEVÂNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E A CRISE DAS 

EMPRESAS NO BRASIL, VIDE: SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. RELATÓRIO FINAL 

DE PESQUISA DO PROJETO PENSANDO DIREITO: AVALIAÇÃO DA NOVA LEI 

DE FALÊNCIAS (LEI 11.101/05). MAIO DE 2010. (BRASIL, 2005). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art205
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tributários do devedor em recuperação judicial (LOPES, 

2008, p. 203). 

 

Nas palavras de Julio Kahan Mandel (2005): 

 

Fica criada uma proteção injustificável para a Fazenda 

Pública, proteção essa nociva aos interesses da Lei, que é a 

manutenção da unidade produtiva, pois na prática exclui os 

créditos fiscais da recuperação judicial (o que não acontece 

com nenhum outro credor), quando se sabe que uma das 

maiores causas da ruína das empresas é justamente a alta 

carga tributária. […]O prosseguimento da execução fiscal 

com a penhora de bens da empresa devedora, durante o prazo 

de negociação do plano de recuperação com os demais 

credores poderá inviabilizar a recuperação(MANDEL, 2005, 

p. 134-135, grifo nosso). 

 

Para Braulio Lisboa Lopes (2008): 

 

Essa dualidade de processos tramitando simultaneamente dá 

margem a interpretações diversas, ocasionando insegurança 

jurídica, que pode ser prejudicial ao sistema de insolvência 

empresarial. Referida insegurança surge em face da 

dificuldade em se garantir a correta distribuição dos valores 

auferidos com a alienação dos ativos do devedor, em estrita 

observância ao artigo 83 da Lei n.º 11.101/05. Apesar de 

haver entendimento jurisprudencial predominante no sentido 

de que os bens penhorados ou arrestados em execução fiscal 

não são passíveis de arrecadação pelo administrador judicial 

da falência, devendo o produto da alienação destes bens no 

Juízo Fiscal ser colocado à disposição do Juízo Falimentar, há 

uma imensa dificuldade prática na obtenção desse 

sincronismo processual.(LOPES, 2008, p. 124, grifo nosso 

No processo de recuperação judicial de empresa, há uma 

dualidade de interesses que a legislação pretende proteger. De 

um lado, encontra-se o interesse individual do empresário ou 

sociedade empresária, de outro, um interesse maior, de ordem 

social e econômica. Esse dualismo não tem convivência 

harmoniosa, sendo prejudicial ao sistema como um todo, sob 

a ótica econômica.(LOPES, 2008, p. 204). 

 

Nas palavras de Fábio Konder Comparato (1970): 

 

O mínimo que se pode dizer nessa matéria é que o dualismo 

no qual se encetou o nosso direito falimentar – proteger o 

interesse pessoal do devedor ou o interesse dos credores – não 

é de molde a propiciar soluções harmoniosas no plano geral 

da economia. O legislador parece desconhecer totalmente a 

realidade da empresa, como centro de múltiplos interesses – 

do empresário, dos empregados, dos sócios capitalistas, dos 

credores, do fisco, da região, do mercado em geral – 
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desvinculando-se da pessoa do empresário. [...] a análise dos 

interesses objetivos dos credores passa por uma apreciação da 

situação econômica da empresa e de suas possibilidades de 

superar a crise de liquidez em que se encontra. 

(COMPARATO, 1970, p. 102-103)105 

 

Como bem observa Hugo de Brito Machado(2005), os problemas 

estabelecidos pela autonomia da execução fiscal são de tal ordem que, 

“melhor teria sido colocar tais execuções no Juízo Universal da Falência 

[...]. Mantida como está, a autonomia do processo de execução fiscal, faz-

se praticamente impossível à administração adequada de tais problemas 

(MACHADO, 2005, p. 702). Dessa forma, sustenta o autor que a 

competência para a apreciação das questões atinentes aos créditos 

tributários suscitadas em embargos não seria alterada, continuando a ser 

apreciadas no Juízo privativo dos feitos da Fazenda. Somente após o 

julgamento dos eventuais embargos é que a competência para o 

processamento da execução seria deslocada para o Juízo universal da 

 
105 SOBRE TAL PONDERAÇÃO ACRESCENTE-SE QUE QUANTO MENORES 

FOREM OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO, EM MAIOR QUANTIDADE SERÃO AS 

RELAÇÕES CONTRATUAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FATORES (CAPITAL, 

TRABALHO, TERRA E TECNOLOGIA). COMO SE NOTA, CONSIDERANDO-SE O 

ASPECTO DINÂMICO DA EMPRESA, ESTA É UM FEIXE COORDENADO DE 

RELAÇÕES JURÍDICAS ESTABELECIDAS POR CONTRATOS E, DIANTE DISSO, 

POR UMA ABORDAGEM ECONÔMICA, A EFICIÊNCIA CONSISTE EM DIMINUIR 

AO MÁXIMO OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO, PARA QUE, CADA VEZ MAIS 

SEJAM CELEBRADOS CONTRATOS E CADA VEZ MAIS HAJA ORGANIZAÇÃO, 

ACÚMULO DOS FATORES DE PRODUÇÃO, RESULTANDO EM MAXIMIZAÇÃO 

DE RIQUEZAS, REPRESENTADAS PELO LUCRO. NESSE SENTIDO “O DIREITO 

É, ENTÃO, UM IMPORTANTE ELEMENTO NA CONFORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

E SUA ORIENTAÇÃO À MAXIMIZAÇÃO DA RIQUEZA E OTIMIZAÇÃO DE SUA 

DISTRIBUIÇÃO. ANALISAR O DIREITO CONFORME CRITÉRIOS E MÉTODOS 

ECONÔMICOS NADA MAIS É DO QUE PROCURAR ELABORÁ-LO, 

INTERPRETÁ-LO E APLICÁ-LO DE MODO A ALCANÇAR A EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA, ENTENDIDA ESTA COMO A MAXIMIZAÇÃO NA GERAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS EM UMA DADA 

COMUNIDADE [...] ASSIM, A ANÁLISE E APLICAÇÃO DO DIREITO DE FORMA 

ECONOMICAMENTE EFICIENTE (OU SEJA, COM O OBJETIVO DE 

MAXIMIZAÇÃO DA RIQUEZA) É NÃO APENAS POSSÍVEL, MAS É TAMBÉM 

UMA EXIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERA DE 1988, QUE A ELEVOU, 

COMO SE VÊ, À POSIÇÃO DE UM DOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA 

REPÚBLICA.” (PIMENTA, 2006B. P. 24-25)  



- 300 - |   Direito em Perspectivas 

 

falência. (MACHADO, 2005, p. 702).106 Para Braulio Lisboa Lopes 

(2008): 

  Assim, há a necessidade de se instituir um verdadeiro Juízo 

Universal da falência, amplo o suficiente para atrair a 

competência, inclusive, das execuções da natureza fiscal. 

Referida providência é salutar para resguardar a correta 

observância da ordem de preferência dos créditos tributários 

instituídos pelo artigo 83 da Lei n.º 11.101/2005. (LOPES, 

2008, p. 125) 

 

Para Maria Celeste Morais Guimarães (2007): 

 

Como antes assinalado, a execução dos créditos tributários 

não está sujeita à recuperação judicial, nos termos do 

parágrafo 7º, do art. 6º, da nova Lei, cabendo às Fazendas 

Públicas e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

deferirem, nos termos da legislação específica, parcelamento 

dos créditos, em sede de recuperação judicial, como dispõe o 

art. 68. É lamentável que o novo instituto da recuperação, 

de tanta relevância social, possa não ter incluído os 

créditos tributários dentre aqueles sujeitos à sua 

jurisdição. Como solucionar a situação de uma empresa em 

crise se o seu passivo fiscal fica à margem do processo? 

Sabidamente, quando o empresário encontra-se em 

dificuldades financeiras, são exatamente os tributos e 

encargos financeiros aqueles que primeiro deixam de ser 

pagos ou recolhidos. Pretender resolver a crise da empresa 

sem que a Fazenda Pública possa dar a sua contribuição é um 

retrocesso. Se a empresa tem uma função social a ser 

preservada, o Estado deve ser o primeiro interessado na 

manutenção da atividade produtiva, na manutenção dos 

 
106QUANTO À AUTONOMIA DA EXECUÇÃO FISCAL, O SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, POR MEIO DA SEGUNDA SEÇÃO, PASSOU A ENTENDER QUE OS 

ATOS QUE RESULTEM EM CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA 

RECUPERANDA FICAM SUJEITOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, SOB PENA 

DE FRUSTRAR ESTE PROCEDIMENTO QUE OBJETIVA DEVOLVER À 

SOCIEDADE COMERCIAL AS CONDIÇÕES PARA VOLTAR A DESEMPENHAR 

SUAS ATIVIDADES, CONFORME AGRG NO CC 124052/SP,REL. MIN. JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 22/10/2014, DJE 

18/11/2014. NÃO SE TRATA DE POSICIONAMENTO UNÂNIME, HAVENDO 

MANIFESTAÇÕES EM SENTIDO CONTRÁRIO. A PRIMEIRA SEÇÃO, POR 

EXEMPLO, ENTENDEU, NO AGRG EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

112.646/DF, EXPRESSAMENTE PELA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES 

DA SEGUNDA SEÇÃO, DE FORMA QUE A MENOS QUE O CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO SEJA EXTINTO OU TENHA A EXIGIBILIDADE SUSPENSA, A 

EXECUÇÃO FISCAL TERÁ SEU REGULAR PROCESSAMENTO, MANTENDO-SE 

PLENAMENTE RESPEITADAS AS FACULDADES E LIBERDADE DE ATUAÇÃO 

DO JUÍZO POR ELA RESPONSÁVEL, CONFORME AGRG NO CC 112.646/DF, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 11/05/2011, 

DJE 17/05/2011. (BRASIL, 2016). 
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empregos e no aumento da arrecadação. É inconcebível que o 

Fisco, além de não contribuir para a recuperação, frise-se, 

coloque em risco o salvamento da empresa, caso o 

parcelamento, conforme previsto no art. 68, não seja deferido. 

Tal postura não se coaduna com o Estado moderno voltado 

para os interesses sociais. (GUIMARÃES, 2007,p. 275). 

 

Écio Perin Júnior se manifesta (2006): 

 

[...] Mencionado dispositivo, ao exigir esta certidão, sem que 

até o momento a devida legislação tenha admitido o 

parcelamento de dívida tributária, inviabiliza a recuperação e, 

o que é pior, acaba por ferir o princípio do par conditio 

creditorum, pois o fato de a empresa ter de apresentar a 

certidão negativa vale dizer, a prova de que quitou seus 

débitos tributários, está em flagrante sobreposição à ordem 

hierárquica dos créditos previstos em Lei. (PERIN JÚNIOR, 

2006, p. 239).  

 

Para Luiz Roberto Peroba Barbosa (2005): 

 

Em face da elevada carga tributária, sabemos que, via de 

regra, o principal problema das empresas brasileiras que se 

encontram em dificuldade financeira está relacionado ao 

pagamento dos tributos. Na maioria das vezes, deixa-se de 

pagar os tributos para se honrar os compromissos com 

fornecedores e salários dos empregados. Ou seja, o principal 

credor dessas empresas é o governo (federal, estadual e/ou 

municipal). Ocorre que as regras da recuperação judicial, que 

propiciam ampla negociação com os credores, não envolvem 

a participação do Estado, mas tão somente credores privados. 

Isto pode pôr em risco a aplicação e funcionamento desse 

novo instituto, especialmente porque tanto a nova lei de 

recuperação de empresas (artigo 57) quanto o CTN (artigo 

191-A) exigem a apresentação de prova da quitação de todos 

os tributos para a concessão da recuperação judicial 

(BARBOSA, 2005. p. 731). 

 

Para Manoel Justino Bezerra Filho (2007): 

 

O objetivo do legislador nesse dispositivo é o de obrigar o 

devedor a quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da 

recuperação judicial ou, ao menos, providenciar o seu 

parcelamento, nos termos da legislação tributária aplicável. 

Note-se, no entanto, que isso pode inviabilizar a 

recuperação de inúmeras empresas em situação de crise 

econômico – financeira, na medida em que, na maioria das 

vezes, os encargos fiscais, ao lado das dívidas com 

financiamento bancário, são os maiores responsáveis pela 

própria crise em que a empresa de encontra. (BEZERRA 

FILHO, 2007, p. 175) 
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Nas palavras de Eduardo Secchi Munhoz (2006): 

 

A exemplo do regime anterior, a Lei atual deixou de fora do 

processo de falência e de recuperação os débitos tributários. 

Não obstante, por força do artigo 57, a concessão da 

recuperação fica a depender necessariamente da anuência das 

autoridades tributárias, na medida em que não se poderá 

reorganizar a empresa que não apresentar certidões negativas 

de débitos tributários, ainda que o plano tenha sido aprovado 

pelos demais credores. Por esta razão, para a completude do 

sistema de reorganização da empresa, é fundamental que a 

Lei de recuperação seja secundada pela Lei tributária, na 

medida em que cabe a esta estabelecer as condições especiais 

de parcelamento dos débitos de tributos para efeito de 

recuperação, conforme prescreve o artigo 68. Diante desse 

quadro, considerando as formas de parcelamento de débitos 

tributários atualmente em vigor, a regra constante no artigo 

57, ora examinado, pode levar à completa inviabilização da 

recuperação da empresa. A análise econômica brasileira 

demonstra que as empresas em crise financeira normalmente 

apresentam dívidas tributárias vultosas, sendo as obrigações 

tributárias, normalmente, as que em primeiro lugar deixam de 

ser pagas pelo devedor. Isso se explica em virtude do menor 

poder de constrangimento à atividade do devedor detido pelo 

fisco comparativamente aos demais credores. A falta de 

pagamento de tributos não gera para o devedor o risco de ser 

pedida sua falência, não leva ao risco de descontinuidade da 

atividade, como ocorre, por exemplo, no caso de falta de 

pagamentos devidos a fornecedores (matérias primas e 

insumos) ou aos empregados (greve), contando o devedor, 

ainda, com a ineficiência e morosidade do sistema fiscal de 

cobrança (MUNHOZ, 2006, p. 280-281). 

 

O artigo 57 da Lei 11.101/05 prevê que após a juntada aos autos do 

plano de recuperação aprovado em assembleia, ou depois de decorrido o 

prazo previsto no artigo 55 da Lei 11.101/05, sem que tenha sido oposta 

objeção ao plano, o devedor terá então que apresentar em cinco dias as 

certidões negativas de débitos tributários, conforme imposto pelos artigos 

151 107, 205 108 e 206 109 do  Código Tributário Nacional Brasileiro (CTN). 

 
107 ART. 151. SUSPENDEM A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: I - 

MORATÓRIA; II - O DEPÓSITO DO SEU MONTANTE INTEGRAL; III - AS 

RECLAMAÇÕES E OS RECURSOS, NOS TERMOS DAS LEIS REGULADORAS DO 

PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO; IV - A CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. V – A CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR OU DE TUTELA ANTECIPADA, EM OUTRAS ESPÉCIES DE AÇÃO 

JUDICIAL; VI – O PARCELAMENTO. (BRASIL,  1966) .  
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A priori, parece que o legislador conferiu prazo para que o 

devedor providencie a quitação das dívidas tributárias, 

concomitantemente com a elaboração do plano de 

recuperação judicial. Referido prazo inicia-se com o 

deferimento da recuperação judicial e termina com a juntada 

aos autos do plano de recuperação judicial, devidamente 

aprovado pela assemblia geral de credores, ou após decorrido 

o prazo para a instalação da assembleia geral de credores, a 

fim de deliberar sobre eventual objeção formulada pelos 

credores ao plano de recuperação. O prazo para instalação da 

assembleia é de 150 dias, contados do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Observa-se que a 

exiguidade do prazo acaba por inviabilizar a quitação dos 

tributos eventualmente devidos pela empresa em recuperação, 

e, caso seja realmente essa a intenção do legislador, tal fato 

comprometerá os objetivos da recuperação de empresas 

instituídos pela novel legislação (LOPES, 2008, p. 208). 

 

Leva-se à reflexão: 

 

a) Se a recuperação judicial não interfere no crédito tributário, (pois o 

deferimento do processamento da recuperação judicial não 

suspende o curso das execuções fiscais, conforme artigo 6º, 

parágrafo 7º, da Lei 11.101/05) e, se,  

b) O plano de recuperação não poderá incluir o crédito tributário 

(conforme artigo 187 110do CTN, que excepciona a regra contida no 

 
108 ART. 205. A LEI PODERÁ EXIGIR QUE A PROVA DA QUITAÇÃO DE 

DETERMINADO TRIBUTO, QUANDO EXIGÍVEL, SEJA FEITA POR CERTIDÃO 

NEGATIVA, EXPEDIDA À VISTA DE REQUERIMENTO DO INTERESSADO, QUE 

CONTENHA TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DE 

SUA PESSOA, DOMICÍLIO FISCAL E RAMO DE NEGÓCIO OU ATIVIDADE E 

INDIQUE O PERÍODO A QUE SE REFERE O PEDIDO. PARÁGRAFO ÚNICO. A 

CERTIDÃO NEGATIVA SERÁ SEMPRE EXPEDIDA NOS TERMOS EM QUE 

TENHA SIDO REQUERIDA E SERÁ FORNECIDA DENTRO DE 10 (DEZ) DIAS DA 

DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO NA REPARTIÇÃO. (BRASIL,  

1966) .  

109ART. 206. TEM OS MESMOS EFEITOS PREVISTOS NO ARTIGO ANTERIOR A 

CERTIDÃO DE QUE CONSTE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS, 

EM CURSO DE COBRANÇA EXECUTIVA EM QUE TENHA SIDO EFETIVADA A 

PENHORA, OU CUJA EXIGIBILIDADE ESTEJA SUSPENSA. (BRASIL,  1966) .  

110 ART. 187. A COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO É 

SUJEITA A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONCORDATA, INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. 

(BRASIL,  1966) .  
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artigo 49 111da Lei 11.101/05), por outro lado, poder-se-ia pensar, 

de maneira simplista, superficial e equivocada, que o crédito 

tributário não interferiria então no processo de recuperação judicial, 

já que: 

 

✓ A decisão que defere o processamento da recuperação judicial 

dispensa o devedor de apresentar certidões negativas para o 

exercício da sua atividade econômica, exceto para a 

contratação com o poder público (conforme artigo 52, II 112, 

da Lei 11.101/05) e,  

✓ O credor tributário não participa da assembleia geral de 

credores (conforme artigo 41 da Lei 11.101/05), destinada à 

aprovação, modificação ou rejeição o plano. 113 

 
111ART. 49. ESTÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL TODOS OS 

CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO, AINDA QUE NÃO VENCIDOS. 

(BRASIL,  2005) .  

112 ART. 52. ESTANDO EM TERMOS A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ART. 51 

DESTA LEI, O JUIZ DEFERIRÁ O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E, NO MESMO ATO: II – DETERMINARÁ A DISPENSA DA 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA QUE O DEVEDOR 

EXERÇA SUAS ATIVIDADES, EXCETO PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER 

PÚBLICO OU PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS 

OU CREDITÍCIOS, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART. 69 DESTA LEI; 

(BRASIL,  2005) .  

113 ESTA INTERPRETAÇÃO LITERAL, NA JURISPRUDÊNCIA ATUAL, POSSUI O 

SEGUINTE SENTIDO: TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 

SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL 

LOCAL DECIDIU QUE NO CASO DOS AUTOS A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL ESTAVA DISPENSADA DE APRESENTAR CERTIDÕES NEGATIVAS, 

INCLUSIVE PARA CONTRATAÇÃO COM PODER PÚBLICO. 2. O STJ VEM 

ENTENDENDO SER INEXIGÍVEL, PELO MENOS POR ENQUANTO, QUALQUER 

DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PARA AS EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEJA PARA CONTINUAR NO EXERCÍCIO DE SUA 

ATIVIDADE (JÁ DISPENSADO PELA NORMA), SEJA PARA CONTRATAR OU 

CONTINUAR EXECUTANDO CONTRATO COM O PODER PÚBLICO. NOS 

FEITOS QUE CONTAM COMO PARTE PESSOAS JURÍDICAS EM PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ TEM-SE ORIENTADO 

NO SENTIDO DE SE VIABILIZAREM PROCEDIMENTOS APTOS A AUXILIAR A 

EMPRESA NESSA FASE. NESSE SENTIDO: RESP 1.173.735/RN, MINISTRO LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJE 9.5.2014; AGRG NA MC 23.499/RS, 

REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO MAURO 
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Todavia, ocorre que a recuperação judicial de empresas, ao tratar de 

uma diversidade de mecanismos relacionados à superação da crise 

econômico e financeira da empresa, que se relacionam com a atividade 

desenvolvida pelo empresário, interfere na formação patrimonial do 

empresário e, ao menos indiretamente, no interesse do Fisco. 

Isso, pois, caso o plano de recuperação judicial aborde a alienação 

das unidades produtivas isoladas e se for aprovado pelos credores reunidos 

em assembleia, o patrimônio utilizado na empresa sofrerá alteração, na 

medida em que for sendo transferido onerosamente a terceiros o 

estabelecimento empresarial 114, em relação ao qual, estão os bens que 

 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJE 19.12.2014. 3. REGISTRO QUE O 

NOVO REGIME TRAZIDO PELA LEI 13.043/2014, QUE INSTITUIU O 

PARCELAMENTO ESPECÍFICO PARA DÉBITOS DE EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO FOI ANALISADO NO ACÓRDÃO A QUO, UMA 

VEZ QUE FOI PROFERIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO 

MENCIONADO NORMATIVO LEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. (STJ. AGRG NO ARESP 709.719/RJ, REL. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 13/10/2015, DJE 12/02/2016) 

(BRASIL, 2016, GRIFO NOSSO). 

114 “PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO, MESMO RUDIMENTAR E MODESTO, 

TRÊS COISAS SÃO NECESSÁRIAS AO COMERCIANTE: CAPITAL, TRABALHO E 

ORGANIZAÇÃO. AO CONJUNTO DESTAS COISAS QUE SERVEM AO 

COMERCIANTE PARA A PRÁTICA DE SUA PROFISSÃO É O QUE SE 

DENOMINA ESTABELECIMENTO COMERCIAL. É O NEGÓCIO, A CASA DO 

COMÉRCIO, REALIDADE CONCRETA QUE TODO MUNDO CONHECE, QUE 

SEMPRE EXISTIU, MAS CUJA NOÇÃO JURÍDICA SÓ MODERNAMENTE 

PASSOU A SER OBJETO DE COGITAÇÃO E DE ESPECULAÇÃO DOS JURISTAS. 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO É APENAS A CASA, O LOCAL, O 

CÔMODO, NO QUAL O COMERCIANTE EXERCE SUA ATIVIDADE. MAS É O 

CONJUNTO, O “COMPLEXO DAS VÁRIAS FORÇAS ECONÔMICAS E DOS 

MEIOS DE TRABALHO QUE O COMERCIANTE CONSAGRA AO EXERCÍCIO DO 

COMERCIO, IMPONDO-LHES UMA UNIDADE FORMAL, EM RELAÇÃO COM A 

UNIDADE DO FIM”, PARA O QUAL ELE AS REUNIU E ORGANIZOU. ESTE 

CONJUNTO CONSTITUI, COMO LEMBRA CARVALHO DE MENDONÇA, O 

ORGANISMO ECONÔMICO APARELHADO PARA O EXERCÍCIO DO 

COMÉRCIO. É O INSTRUMENTO, A MÁQUINA DE TRABALHO DO 

COMERCIANTE.” (BORGES, 1968, P. 182) “TODA PESSOA (FÍSICA OU 

JURÍDICA) QUE PRATICA DETERMINADA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

NECESSITA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE UM CONJUNTO DE BENS 

CONSTITUINTES, EM ULTIMA ANÁLISE, DE SUAS “FERRAMENTAS DE 

TRABALHO”. ASSIM, O É TAMBÉM QUANDO TRATAMOS DOS EMPRESÁRIOS, 

SUJEITOS DE DIREITO PRATICANTES DE ATIVIDADE VOLTADA PARA A 

PRODUÇÃO E/OU CIRCULAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS COM INTUITO 

LUCRATIVO. TODO EMPRESÁRIO (SUJEITO DE DIREITO) NECESSITA DE UM 
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integram o acervo patrimonial do devedor de tributos. Ou seja, 

considerando-se que o devedor responde com todos os seus bens, presentes 

e futuros, pela satisfação do crédito exigido, nos termos da lei processual 

brasileira, os atos de alienação de bens do devedor alteram a própria 

garantia patrimonial do crédito tributário. 

Sabe-se que os atos de disposição patrimonial, se forem praticados 

fora do processo de recuperação judicial, podem ser, nos termos da lei, 

considerados nulos e/ou ineficazes quanto ao credor fiscal. Mas, porém, se 

praticados como forma de cumprimento do plano aprovado pelos credores 

e que foi homologado judicialmente, tais atos de disposição terão validade 

 
CONJUNTO PATRIMONIAL A SER POR ELE UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 

SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL (EMPRESA) [...] ESTES TRÊS ELEMENTOS 

(EMPRESA – EMPRESÁRIO – ESTABELECIMENTO) ESTÃO INTRÍNSECA E 

NECESSARIAMENTE INTERLIGADOS. NÃO EXISTE ATIVIDADE (EMPRESA) 

SEM UM SUJEITO DE DIREITO (EMPRESÁRIO) QUE A PRATIQUE EM SEU 

PRÓPRIO NOME E SE VALHA, PARA ISSO, DE UM CONJUNTO DE BENS POR 

ELE ORGANIZADO (ESTABELECIMENTO). [...]. ASSIM, É POSSÍVEL AFIRMAR 

QUE TODO EMPRESÁRIO DISPÕE DE UM ESTABELECIMENTO, O QUAL É POR 

ELE EMPREGADO NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL E CUJA 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA VARIA ENORMEMENTE CONFORME A 

AMPLITUDE DE EMPRESA EXERCIDA. (PIMENTA, 2004B, P. 99). 

CONSIDERANDO-SE QUE A EMPRESA É JUSTAMENTE A ATIVIDADE 

EXERCIDA PELO EMPRESÁRIO, ESTA FICA PATRIMONIALMENTE 

EVIDENCIADA PELO ESTABELECIMENTO, O QUAL REPRESENTA A JUNÇÃO 

DOS BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. O 

ESTABELECIMENTO TAMBÉM É CHAMADO DE FUNDO DE COMÉRCIO PELOS 

FRANCESES E AZIENDA PELOS ITALIANOS. “NO DIREITO ROMANO AS 

EXPRESSÕES NEGOTIUM, MENSA, MERX, OU MERX PECULIARIS, TABERNA, 

MERCATURA, NEGOTIATIO CORRESPONDIAM AO ESTABELECIMENTO, 

NEGÓCIO OU CASA COMERCIAL. NO FRANCÊS, FONDS DE COMMERCE, 

MAISON DE COMMERCE, ÉTABLISSEMENTE COMMERCIAL; NO ITALIANO, 

AZIENDA, FONDO, FONDACO; NO ESPANHOL, HAVIENDA, EMPRESA; NO 

ANGLO AMERICANO, GOODWILL, BUSINESS, NO HOLANDÊS, ZAAK, 

HANDELASZAAK; NO ALEMÃO, GESCHAFT, HANDELSGESCHAFT, HAUS, 

HANDLUNG, UNTERNEHMEN, ETC. POR INFLUÊNCIA DO FRANCÊS, 

INTRODUZIU-SE ENTRE NÓS, COMO SINÔNIMO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL, A EXPRESSÃO FUNDO DE COMÉRCIO” (BORGES, 1968, P . 183). 

“SE A EMPRESA É A ATIVIDADE EXERCIDA PELO EMPRESÁRIO, A SUA 

REPRESENTAÇÃO PATRIMONIAL É DENOMINADA ESTABELECIMENTO, QUE 

É A REUNIÃO DE TODOS OS BENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL, TAMBÉM CHAMADA DE FUNDO DE COMÉRCIO, 

SOB A INFLUÊNCIA DOS FRANCESES, OU AZIENDA PARA OS ITALIANOS. 

ESTES BENS, QUE EM SEU CONJUNTO ACABAM GANHANDO UM SOBRE 

VALOR, NA MEDIDA EM QUE A REUNIÃO DELES ACABA POR PRODUZIR A 

RIQUEZA EXPLORADA PELO EMPRESÁRIO, PODEM SER MATERIAIS OU 

IMATERIAIS. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2006, P. 54). 
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e eficácia junto ao credor tributário. Isso se dá, por exemplo, nas hipóteses 

de alienação de unidades produtivas isoladas, em cumprimento do plano de 

recuperação judicial aprovado e judicialmente homologado. 

A rigor, a venda do estabelecimento empresarial enseja a sucessão 

do adquirente no passivo tributário correspondente ao estabelecimento 

alienado, nos termos do artigo 133 115do CTN. No entanto, se a alienação 

do estabelecimento se der em processo de recuperação judicial, a regra de 

sucessão não será aplicada, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo 133 

do Código Tributário Nacional. 

Logo, poderá ser vendido ativo integrante do patrimônio do 

devedor, mediante condições estabelecidas no plano de recuperação, sem 

que o credor de tributos interfira ou mesmo participe da deliberação sobre a 

alienação, sobre as condições da alienação, e sem que lhe seja dada 

qualquer garantia da sucessão do passivo tributário por trespasse. 

 

3 – A PROBLEMÁTICA EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES. 

 

Viu-se que impõe o artigo 57 da Lei 11.101/05 que o devedor em 

recuperação, após a aprovação do plano em assembleia de credores, ou 

após o decurso do prazo do artigo 55 sem objeções ao plano, junte nos 

autos certidão negativa de débito tributário como ato e requisito anterior à 

homologação judicial do plano. 

 
115ART. 133. A PESSOA NATURAL OU JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE 

ADQUIRIR DE OUTRA, POR QUALQUER TÍTULO, FUNDO DE COMÉRCIO OU 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PROFISSIONAL, E 

CONTINUAR A RESPECTIVA EXPLORAÇÃO, SOB A MESMA OU OUTRA 

RAZÃO SOCIAL OU SOB FIRMA OU NOME INDIVIDUAL, RESPONDE PELOS 

TRIBUTOS, RELATIVOS AO FUNDO OU ESTABELECIMENTO ADQUIRIDO, 

DEVIDOS ATÉ À DATA DO ATO: I - INTEGRALMENTE, SE O ALIENANTE 

CESSAR A EXPLORAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA OU ATIVIDADE; II - 

SUBSIDIARIAMENTE COM O ALIENANTE, SE ESTE PROSSEGUIR NA 

EXPLORAÇÃO OU INICIAR DENTRO DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DA 

ALIENAÇÃO, NOVA ATIVIDADE NO MESMO OU EM OUTRO RAMO DE 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA OU PROFISSÃO. § 1O O DISPOSTO NO CAPUT DESTE 

ARTIGO NÃO SE APLICA NA HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL: I – EM 

PROCESSO DE FALÊNCIA; II – DE FILIAL OU UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA, 

EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (BRASIL, 1966). 
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Com tal previsão, ao que parece, busca-se assegurar que os atos de 

disposição patrimonial praticados em cumprimento ao plano de 

recuperação judicial não interfiram na satisfação do crédito tributário, já 

que este, nos termos da certidão negativa de débito, já teria sido em tese, 

satisfeito.  

Assim, como requisito de concessão da recuperação judicial de 

empresas, dispõe o art. 191-A do CTN (BRASIL, 1966), incluído pela Lei 

Complementar 118/2008, que: “A concessão de recuperação judicial 

depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, 

observado o disposto nos artigos 151, 205 e 206 desta Lei”. Ocorre que os 

empresários em situação de crise econômico e financeira podem ter 

passivos tributários que não se tenha condições de arcar de pronto, para 

auferir a certidão negativa de débito. 116  

 
116 A DOUTRINA ESPECIALIZADA QUE TRATA DO TEMA DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E FALÊNCIAS É, MAJORITARIAMENTE, NO SENTIDO DE QUE A 

EXIGÊNCIA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS CONTRARIA O PRÓPRIO 

INSTITUTO. DESTAQUE-SE: LUIZ ANTÔNIO CALDEIRA MIRETTI (2005, P. 

275),COMENTÁRIOS À NOVA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS, JULIO KAHAN MANDEL (2005, P. 129)NOVA LEI DE FALÊNCIAS 

E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS ANOTADA E RENALDO LIMIRO DA SILVA 

(2005, P. 63) RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS. A ESSE RESPEITO 

TEM-SE AINDA, A LIÇÃO DE MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO (20058, P. 

168) NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS COMENTADA: “ALIÁS, 

NESTE PONTO, A LEI NÃO APROVEITOU O ENSINAMENTO QUE OS 60 ANOS 

DE VIGÊNCIA DO DEC-LEI 7.661/45 TROUXERAM, A PARTIR DO EXAME DO 

ART. 174 DAQUELA LEI. ESTE ARTIGO EXIGIA QUE, PARA QUE A 

CONCORDATA FOSSE JULGADA CUMPRIDA, O DEVEDOR APRESENTASSE 

COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA PAGO TODOS OS IMPOSTOS, SOB PENA DE 

FALÊNCIA. TAL DISPOSIÇÃO, DE PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL 

CUMPRIMENTO, REDUNDOU NA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE ADMITIA 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA CONCORDATA, EMBORA SEM EXPRESSA 

PREVISÃO LEGAL. E A JURISPRUDÊNCIA ASSIM SE FIRMOU, PORQUE EXIGIR 

O CUMPRIMENTO DAQUELE ART. 174 SERIA LEVAR A EMPRESA, 

CERTAMENTE, À FALÊNCIA. SEM EMBARGO DE TUDO ISSO, ESTE ART. 57, 

ACOPLADO AO ART. 49, REPETE O ERRO DE TRAZER OBRIGAÇÕES DE 

IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO PARA SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM CRISE”. 

BEM POR ISSO, MOSTRA-SE A ORIENTAÇÃO QUE VEM SE FORMANDO PELA 

DESNECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL, 

TENDO A VASP APRESENTADO PRECEDENTES, UMA DA 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTA GROSSA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA WOSGRAU 

PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PROC. N. 390/2005, MM. 

JUIZ LUIZ HENRIQUE MIRANDA, J. 2/12/2005) E OUTRA DA 8ª VARA 

EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA VARIG S/A 

VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE, MM. JUIZ LUIZ ROBERTO AYOUB, J. 
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Já o artigo 68 117 da Lei 11.101/05 prevê que as Fazendas Públicas e 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos 

da legislação específica, parcelamentos de seus créditos, em sede de 

recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei no 

5.172, de 25 de outubro de 1966, que é o Código Tributário Nacional 

Brasileiro. 

Com este parcelamento, se suspenderia a exigibilidade do crédito 

tributário, conforme art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, ao 

mesmo tempo em que se estabeleceriam os termos e as garantias de seu 

cumprimento, conforme estabelecido em lei específica, prevista no artigo 

155-A118, caput, do Código Tributário Nacional. 

 
28/12/2005), ALÉM DA PRÓPRIA PARMALAT BRASIL S/A — INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS, ENTRE OUTROS. PELO VIÉS ECONÔMICO, SE VÊ POR MARCOS 

DE BARROS LISBOA, SECRETÁRIO DE POLÍTICA ECONÔMICA DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA, QUE “O FISCO COLABORA COM A RECUPERAÇÃO 

DA EMPRESA MEDIANTE O PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS”, 

FIXANDO NORMA DETERMINANDO “QUE AS RECEITAS DE CADA ENTE 

FEDERATIVO CRIEM REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE O PARCELAMENTO DE 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS”, COMO FORMA DE AJUDAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JÁ QUE 

DELA NÃO PARTICIPA, “ESTABELECENDO UMA DILATAÇÃO DOS PRAZOS 

PARA PAGAMENTO, ALIVIANDO AS NECESSIDADES DE FLUXO DE CAIXA 

DA EMPRESA E PROPICIANDO A REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO 

FISCAL” (Lisboa, 2005, P. 52). 

117 ART. 68. AS FAZENDAS PÚBLICAS E O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS PODERÃO DEFERIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA, PARCELAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, EM SEDE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

ESTABELECIDOS NA LEI NO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL.(BRASIL, 2005). 

118 ART. 155-A. O PARCELAMENTO SERÁ CONCEDIDO NA FORMA E 

CONDIÇÃO ESTABELECIDAS EM LEI ESPECÍFICA. § 1O SALVO DISPOSIÇÃO 

DE LEI EM CONTRÁRIO, O PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO 

EXCLUI A INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAS. § 2O APLICAM-SE, 

SUBSIDIARIAMENTE, AO PARCELAMENTO AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI, 

RELATIVAS À MORATÓRIA. § 3O LEI ESPECÍFICA DISPORÁ SOBRE AS 

CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO 

DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. § 4O A INEXISTÊNCIA DA LEI 

ESPECÍFICA A QUE SE REFERE O § 3O DESTE ARTIGO IMPORTA NA 

APLICAÇÃO DAS LEIS GERAIS DE PARCELAMENTO DO ENTE DA 

FEDERAÇÃO AO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO PODENDO, 

NESTE CASO, SER O PRAZO DE PARCELAMENTO INFERIOR AO CONCEDIDO 

PELA LEI FEDERAL ESPECÍFICA. (BRASIL, 1966). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
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Ao que se nota, considerando-se que o instituto da recuperação 

judicial de empresas tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social 

e o estímulo à atividade econômica, entendeu o legislador que, certas 

vezes, inclusive o parcelamento do crédito tributário, nos termos de Lei 

específica, poderia inviabilizar que o plano de recuperação judicial 

aprovado atingisse seu objetivo, de forma eficiente. 

Neste contexto, na data em que foi promulgada a Lei 11.101/05, 

publicou-se também a Lei Complementar 118, que modificou algumas 

normas contidas no Código Tributário Nacional, acrescendo o parágrafo 3º 

no artigo 155-A do CTN, para prever que “Lei específica disporá sobre as 

condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em 

recuperação judicial.” 119  

 
119 VÁRIAS FORAM AS INICIATIVAS PARA TRATAR SOBRE AS CONDIÇÕES DE 

PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO DEVEDOR EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TAIS COMO O PL 6447/2005, DE 15/12/2005, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO JORGE BOEIRA, QUE DISPÕE “SOBRE 

PARCELAMENTO PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 

DÉBITOS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, A PROCURADORIA-

GERAL DA FAZENDA NACIONAL E O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. TAMBÉM O PL 246/2003, 27/02/2003, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO PAES LANDIM, QUE DISPÕE SOBRE 

“PARCELAMENTO E PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS, 

CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. ” NO MESMO SENTIDO, TAIS 

PROJETOS FORAM APENSADOS AO PL 5250/2005, APRESENTADO EM 

17/05/2005, PELO SENADOR FERNANDO BEZERRA, QUE DISPÕE “SOBRE O 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

EM FACE DA UNIÃO, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS E O FUNDO DE 

GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ALÉM DE ALTERAR OS ARTIGOS. 57 E 73 

DA LEI Nº 11.101/05.” TAMBÉM FORAM APRESENTADOS PROJETOS DE LEI 

QUE ALMEJAVAM REVOGAR A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 57 DA LEI 

11.101/05, TAIS COMO O PL 6028/2005, DE 6/10/2005, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO JORGE BOEIRA, QUE “REVOGA O ART. 57 DA LEI Nº 11.101/05, 

QUE “REGULA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E A FALÊNCIA 

DO EMPRESÁRIO E DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA”, PARA DISPENSAR A 

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS NA INSTRUÇÃO DO REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”. DA MESMA FORMA, O PL 7363/2006, DE 7/12/2006, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO, QUE “REVOGA O ART. 57 DA LEI Nº 11.101/05, 

PARA ELIMINAR A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE CERTIDÃO 

NEGATIVA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. O PL 7363/2006 FOI 
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Os parcelamentos tributários que poderiam ser solicitados pelo 

devedor em recuperação, tinham características que dificultavam 

sobremaneira ou até mesmo inviabilizavam o cumprimento do plano de 

recuperação aprovado, impedindo a superação da crise econômico e 

financeira da empresa. 

Vê-se então que o crédito tributário, apesar de que em tese não 

devesse sofrer interferência do plano de recuperação judicial, bem como, 

em tese, não deveria interferir no cumprimento do plano judicial, acaba por 

interferir, nos termos literais da lei. 120 

 
APENSADO, EM 15/12/2006, AO PL 6028/2005. ESTE, POR SUA VEZ, FOI 

APENSADO, EM 20/10/2005, AO PL 5250/2005. 

120 A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA TEM CUIDADO DE LIMITAR OS EFEITOS 

DA PREVISÃO CONTIDA NO § 7º DO ART. 6º, DANDO-LHE INTERPRETAÇÃO 

DE ACORDO COM OS FINS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PREVISTOS NO 

ARTIGO 47 DA LEI 11.101/05, DE FORMA A VEDAR A PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO. NÃO OBSTANTE A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 6º, § 7º, DA 

LEI N. 11.101/2005 CONFIGURE PREJUÍZO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, A JURISPRUDÊNCIA TEM LIMITADO A SUA APLICAÇÃO, COM A 

FINALIDADE DE POSSIBILITAR O REERGUIMENTO DA EMPRESA EM 

DIFICULDADES. VEJA-SE: AGRAVO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA TODOS OS ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. 1. AS EXECUÇÕES FISCAIS 

AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO SE 

SUSPENDERÃO EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU SEJA, A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL PARA A EMPRESA EM CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO TEM 

QUALQUER INFLUÊNCIA NA COBRANÇA JUDICIAL DOS TRIBUTOS POR ELA 

DEVIDOS. 2. EMBORA A EXECUÇÃO FISCAL, EM SI, NÃO SE SUSPENDA, SÃO 

VEDADOS ATOS JUDICIAIS QUE REDUZAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ENQUANTO FOR MANTIDA ESSA CONDIÇÃO. ISSO 

PORQUE A INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 11.101/05 

INIBIRIA O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

PREVIAMENTE APROVADO E HOMOLOGADO, TENDO EM VISTA O 

PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (STJ. 

AGRG NO AGRG NO CC 119.970/RS, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 28/08/2013, DJE 17/09/2013); TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA COM FALÊNCIA DECRETADA. FUNCIONAMENTO PARCIAL. 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A SEREM ADIMPLIDAS. PENHORA E 

ALIENAÇÃO DE BENS DA MASSA FALIDA PARA SATISFAZER O EXECUTIVO 

FISCAL. INVIABILIDADE. ART. 5º, DA LINDB. ATO DESASTROSO PARA A 

PRODUÇÃO E CONTINUIDADE DO EMPREENDIMENTO. PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ. QUITAÇÃO DO 
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CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. NO CASO, SERIA DESASTROSO O DESFAZIMENTO DE BENS 

PERTENCENTES À MASSA PARA ATENDER, DESDE JÁ, O DESEJO DE 

CONTINUIDADE DO EXECUTIVO FISCAL DA FAZENDA, PORQUE SABOTARIA 

A TENTATIVA DA MASSA DE HONRAR AS AVENÇAS FIRMADAS, 

ARRUINANDO, EM DEFINITIVO, A VIABILIDADE QUE RESTOU DO 

ORGANISMO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO 

TELEOLÓGICA. 2. "APESAR DE A EXECUÇÃO FISCAL NÃO SE SUSPENDER EM 

FACE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 6º, § 

7º, DA LF N. 11.101/05, ART. 187 DO CTN E ART. 29 DA LF N. 6.830/80), 

SUBMETEM-SE AO CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL OS ATOS DE ALIENAÇÃO 

VOLTADOS CONTRA O PATRIMÔNIO SOCIAL DAS SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA" (CC 114.987/SP, REL. MIN. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJE 23/3/2011). 3. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

À FAZENDA PÚBLICA, UMA VEZ QUE O PAGAMENTO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO DEVIDO SERÁ ASSEGURADO PELO JUÍZO FALIMENTAR NO 

MOMENTO OPORTUNO, OBSERVADAS AS PREFERÊNCIAS LEGAIS. 4. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ. AGRG NO RESP 1121762/SC, REL. 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 

05/06/2012, DJE 13/06/2012) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO NO ÂMBITO TRABALHISTA. 

NATUREZA FISCAL. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6º, § 

7º, DA LEI Nº 11.101/05, COM A RESSALVA NELE PREVISTA. PRÁTICA DE 

ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR OU EXCLUAM 

PARTE DELE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 

N. 10/STF. 1. O FATO DE A EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA 

TRABALHISTA SE DIRIGIR CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

ATRAI PARA A SEGUNDA SEÇÃO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E 

JULGAR O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, A TEOR DO QUE PRECONIZA O 

ART. 9º, 2º, IX, DO RISTJ. PRECEDENTES. 2. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, POIS A 

DECISÃO AGRAVADA, EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO PRÓPRIO DOS 

PROVIMENTOS LIMINARES, APENAS REALIZOU UMA INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO 

CONCRETO. 3. O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO 

SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL, PORÉM NÃO É PERMITIDO AO JUÍZO NO 

QUAL ESSA SE PROCESSA A PRÁTICA DE ATOS QUE COMPROMETAM O 

PATRIMÔNIO DO DEVEDOR OU EXCLUAM PARTE DELE DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 4. CASO A EXECUÇÃO FISCAL PROSSIGA, A 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO NÃO PODERÁ SE VALER DE IMPORTANTE 

INCENTIVO DA LEI, QUAL SEJA, O PARCELAMENTO, MODALIDADE QUE 

SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, I DO 

CTN). 5. O ARTIGO 187 DO CTN TRATA DA PREFERÊNCIA DA EXECUÇÃO 

FISCAL SOBRE OUTROS CRÉDITOS HABILITADOS E INEXISTE OFENSA A 

ESSE DISPOSITIVO ANTE A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO FISCAL, VISTO 

QUE O CRÉDITO CONTINUA COM SEUS PRIVILÉGIOS, MAS PASSA A SER 

RECOLHIDO DE MANEIRA DIFERIDA, JUSTAMENTE PARA SE GARANTIR À 

EMPRESA EM SITUAÇÃO DE RE REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ. AGRG NO 

CC 120.407/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 27/06/2012, DJE 01/08/2012). (BRASIL, 2016).  
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4 – REFLEXÕES SOBRE O PARCELAMENTO COMO 

CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO: APARENTE INEFICIÊNCIA. 

 

Durante muitos anos, não foi publicada a legislação específica acerca 

do parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação 

judicial. Por isso, chegaram às cortes brasileiras situações nas quais 

empresas que estavam em situação de crise econômico e financeira 

aprovaram seu plano de recuperação judicial perante os seus credores 

sujeitos à recuperação judicial, mas sem que conseguissem parcelar o 

crédito tributário em conformidade com o parcelamento especial para 

empresas em recuperação judicial 121.  Como exemplo de tais notáveis 

situações, houve: 

 

a) A recuperação da Varig, que tramitou no Rio de Janeiro, em que o 

Juiz Luiz Roberto Ayub consignou que a ausência de Lei especial 

disciplinadora do parcelamento de créditos tributários de quem 

 
121 O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL Nº 

1.187.404/MT, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, JULGADO 

EM 19/07/2013, DJE 21/08/2013, AFASTOU, DE FORMA UNÂNIME, A EXIGÊNCIA 

DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS, AUTORIZANDO A 

CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEPENDENTEMENTE DA 

APRESENTAÇÃO DA PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. TAL 

POSICIONAMENTO ENCONTROU JUSTIFICATIVA NA DEMORA DO 

LEGISLADOR EM CUMPRIR O DISPOSTO NO ART. 155-A, § 3º, DO CTN, ISTO É, 

NA INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DO 

PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS E DO INSS EM 

SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSIGNOU-SE QUE O 

DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL SOMENTE 

PODERIA SER ATRIBUÍDO, AO MENOS NAQUELE MOMENTO, À AUSÊNCIA 

DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE DISCIPLINASSE O PARCELAMENTO EM 

SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO PODENDO CONSTITUIR ÔNUS DO 

CONTRIBUINTE, ENQUANTO OMISSA A LEGISLAÇÃO, A APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDA A 

RECUPERAÇÃO. AFIRMOU-SE QUE MUITO EMBORA O ART. 68 DA LEI 

11.101/2005 POSSA SUGERIR QUE É FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA E DO 

INSS A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA, ESPECIALMENTE 

DIANTE DO USO DO VERBO “PODER”, A INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE 

COMPATIBILIZA COM A OPERACIONALIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

É NO SENTIDO DE QUE O PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

CONSTITUI UM DIREITO DO CONTRIBUINTE EM RECUPERAÇÃO, NA FORMA 

PREVISTA NOS §§ 3º E 4º DO ART. 155-A DO CTN. 
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esteja em processo de recuperação exige tratamento que for mais 

benéfico ao contribuinte, sendo inaplicável a norma do artigo 191-

A do CTN, enquanto não se dê cumprimento ao disposto no artigo 

155-A daquele diploma legal; 

b) A recuperação da Wosgrau, que tramitou em Ponta Grossa, no 

Estado do Paraná, em que na decisão prolatada pelo Juiz Luiz 

Henrique Miranda consignou-se que a exigência de apresentação de 

certidões comprobatórias de inexistência de débitos junto ao Fisco e 

à previdência, feita pelo artigo 57 da Lei 11.101/05, ofenderia o 

princípio constitucional da razoabilidade e agrediria as garantias 

constitucionais dos devido processo legal, ao contraditório e à 

amplas defesas dadas ao contribuinte; 

c) A recuperação da Marquet Ltda., de Barueri, em São Paulo, na qual 

o Juiz Mário Sérgio Leite aduziu que as ações de execução fiscal 

não estão sobrestadas pela recuperação judicial e, portanto, não há 

prejuízos para o Fisco, sem falar que sequer houve aprovação de 

Lei especial que trataria das condições de parcelamento dos créditos 

tributários. 

d) A Recuperação judicial da Parmalat, que tramitou na Capital de São 

Paulo, em que o Juiz Alexandre Alves Lazzarini entendeu a favor 

da “orientação que vem se formando pela desnecessidade da 

demonstração da regularidade fiscal. Naquele processo foram 

apresentados à época alguns precedentes, um da 1ª Vara Cível de 

Ponta Grossa e outro da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em 

que foi frisado que o Fisco deve atender o princípio constitucional 

da proporcionalidade e, também, os princípios estabelecidos no 

artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005, os quais encontram seu amparo no 

artigo 170 da Constituição Federal; 

e) A recuperação da Bombril, que tramitou em São Paulo, na qual o 

Juíz Caio Marcelo Mendes de Oliveira entendeu que, “enquanto 

não regulamentado o artigo 68 da Lei Especial, não há como se 
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exigir a juntada de certidões negativas de débito fiscal, como 

condição para o deferimento da recuperação da empresa; 

 

Entende-se neste trabalho que o poder e privilégio concedido ao 

Fisco, frise-se, nos termos, literais, que está na lei, nos processos de 

recuperação judicial, é ineficiente. 122 Isso, pois: 

 

a) não promove incentivos ex ante aos contratos firmados pela 

devedora em crise;  

b) não promove incentivos em relação à atividade econômica como 

um todo;  

c) revela-se sendo mecanismo que vai contra, ao mesmo tempo, os 

interesses dos credores e também do devedor, o que não contribui para o 

sucesso do plano de recuperação;  

d) ao sujeitar a deliberação dos credores, bem como a decisão 

judicial de concessão à autoridade administrativa fiscal, afasta-se do 

princípio da concentração dos atos, que é indispensável à existência de um 

ambiente com boa coordenação de divergências e que incentive a 

negociação entre credores;  

e) vai contra o princípio da celeridade, diante da notória e notável 

demora do serviço público em geral, sobretudo os órgãos federais, os quais, 

na última década, fizeram centenas de greves e paralisações em sua 

atuação, mesmo nos serviços essenciais prestados pela Receita Federal, 

Aeroportos, Cobrança de Dívida Ativa, etc. 

 
122 A EMPRESA FICA OBRIGADA A BUSCAR O PARCELAMENTO, MESMO SE 

NÃO TIVER CAIXA PARA TANTO. HÁ TAMBÉM A INEXPLICÁVEL PREVISÃO 

DO ARTIGO 57, QUE OBRIGA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO A APRESENTAR 

CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS. O FISCO DEVERIA DAR A SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA, ABRINDO MÃO DE 

SEUS PRIVILÉGIOS, POIS EM TESE A FAZENDA/GOVERNO SÃO OS MAIORES 

INTERESSADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA UNIDADE PRODUTIVA E 

DEVERIAM OFERECER UMA MAIOR DOSE DE SACRIFÍCIO PARA APOIAR SUA 

RECUPERAÇÃO, E NÃO O CONTRÁRIO” (MANDEL, 2005). 
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Em que pese o concurso de credores ser um instituto de 

Direito, regido por normas próprias, sua origem tem nítido 

caráter econômico, sendo necessário que seu operador saiba 

efetuar um diálogo entre as disciplinas, a fim de permitir que 

a resolução do problema seja solucionada da forma mais 

eficiente possível, atentando simultaneamente para os 

preceitos legais, econômicos e financeiros que giram em torno 

do tema (LOPES, 2004, p. 50). 

 

Percebe-se que a Lei 11.101/05 acabou por ignorar relevantes lições 

que tocam sobre o incentivo que o crédito fiscal poderia representar na 

recuperação judicial. Gordon Johnson(2006) salienta:  

 

Existem inúmeras formas pelas quais as questões tributárias 

exercem um importante papel na dinâmica das negociações. 

Considerações tributárias podem ser o principal fator em uma 

estruturação para uma empresa que fosse beneficiada pelo 

tratamento tributário. O tratamento tributário favorecido no 

cancelamento ou na reestruturação de dívida pode permitir 

que credores cancelem mais dívidas ou criem uma estrutura 

mais adequada à reestruturação do negócio ou à realocação de 

riscos e riquezas. De forma inversa, um tratamento tributário 

desfavorável pode ser um meio de inviabilizar ou evitar que a 

reestruturação aconteça em termos racionais. Em resumo, a 

legislação tributária pode impactar o cancelamento de dívidas 

de várias formas, seja mediante cancelamento do direito 

delas, cancelamento parcial de principal e juros, cancelamento 

baseado em deságio ou alongamento, cancelamento baseado 

na venda de ativos com deságio, seja, ainda, cancelamento 

baseado em uma mudança do perfil da dívida ou conversão 

em capital (JOHNSON, 2006, p. 127). 

 

O mesmo autor ressalta: 

 

Em estudo comparativo do tratamento tributário mais 

compreensivo e favorável para débitos cancelados, foi 

verificado que vários regimes anglo-saxões (por exemplo, 

Austrália, Reino Unido e Estados Unidos) tendem a ter um 

tratamento tributário mais compreensivo e favorável para 

débitos cancelados, fazendo o ambiente de negócios mais 

propício para reestruturação, enquanto os países estudados 

regidos pelo sistema de direito civil (por exemplo, França, 

Alemanha, Japão) possuíam regimes tributários menos 

favoráveis ao cancelamento de débito, criando assim poucos 

incentivos em favor da reestruturação. Nos sistemas estudados 

regidos pelo direito civil, as questões do tratamento tributário 

não foram tratadas pela Lei em todos, ou as regras tributárias 

adotadas tornaram difícil obter um tratamento tributário 

otimizado. (JOHNSON, 2006, p. 127). 
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Entende-se neste artigo científico, respeitosamente, que as 

condições de parcelamento que vigoraram por muitos anos não eram 

eficientes. A previsão era: “Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para 

com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas 

mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e 

condições previstas nesta Lei.” (BRASIL, 2005). 

As condições atuais para pagamentos dos créditos tributários foram 

previstas, apenas recentemente, após cerca de 11 anos de vigência da Lei 

11.101/05, com a inclusão do artigo 10-A na Lei 10.522/2002, inclusão 

esta trazida pela Lei 13.043/2014. Tal dispositivo possibilitou aos 

empresários em processamento de recuperação judicial o parcelamento dos 

débitos com a Fazenda Nacional em até 84 parcelas mensais e 

consecutivas.123 Entende-se neste trabalho que a legislação atual não cria 

incentivos positivos ao contribuinte, com créditos tributários em aberto, 

que esteja em recuperação, a aderir tal parcelamento, pois: 

 

a) A ampliação de 60 para 84 meses não é significativa, 

considerando-se inclusive que a Lei 11.101/05 não limita o prazo de 

duração do plano de recuperação aprovado. Logo, as condições previstas 

no plano podem perdurar vários anos, a mais, do que apenas os 7 anos (84 

meses), previstos no artigo 10-A da Lei 10.522/2002, com redação dada 

pela Lei 13.043/2014. 

b) Para aderir, o contribuinte é obrigado a desistir de discutir, 

expressamente e de forma irrevogável, judicialmente ou 

extrajudicialmente, a legalidade da exigência. Os contribuintes, nestes 

 
123 ART. 10-A. O EMPRESÁRIO OU A SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE PLEITEAR 

OU TIVER DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS 

TERMOS DOS ARTS. 51, 52 E 70 DA LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005, 

PODERÃO PARCELAR SEUS DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, EM 84 

(OITENTA E QUATRO) PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, CALCULADAS 

OBSERVANDO-SE OS SEGUINTES PERCENTUAIS MÍNIMOS, APLICADOS 

SOBRE O VALOR DA DÍVIDA CONSOLIDADA: (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.043, 

DE 2014)(BRASIL, 2005). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
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casos de discussão já existentes, serão incentivados, racionalmente, a 

continuar a discutir a legalidade da cobrança, já que, como regra, em caso 

de discussão judicial ou administrativa, mediante apresentação de defesa, a 

exigibilidade do crédito já tende a ficar suspensa, ao longo de vários anos, 

considerando-se a notória morosidade das cobranças administrativas e 

judiciais de créditos fiscais no Brasil 124.  

c) Considerando-se que o contribuinte em recuperação pode ter 

créditos parcelados ou não na época de seu pedido de recuperação, caso já 

possua algum parcelamento em aberto, que contenha condições mais 

atrativas, não irá desistir do já existente para aderir a este que prevê o 

parcelamento em apenas 84 vezes. 125126 

 
124 LEI 10.522/2002: § 2O NO CASO DOS DÉBITOS QUE SE ENCONTRAREM SOB 

DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, SUBMETIDOS OU NÃO À 

CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE, O SUJEITO PASSIVO 

DEVERÁ COMPROVAR QUE DESISTIU EXPRESSAMENTE E DE FORMA 

IRREVOGÁVEL DA IMPUGNAÇÃO OU DO RECURSO INTERPOSTO, OU DA 

AÇÃO JUDICIAL, E, CUMULATIVAMENTE, RENUNCIOU A QUAISQUER 

ALEGAÇÕES DE DIREITO SOBRE AS QUAIS SE FUNDEM A AÇÃO JUDICIAL E 

O RECURSO ADMINISTRATIVO. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.043, DE 

2014)(BRASIL, 2002B). 

125LEI 10.522/2002: § 1O O DISPOSTO NESTE ARTIGO APLICA-SE À 

TOTALIDADE DOS DÉBITOS DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA CONSTITUÍDOS OU NÃO, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO, MESMO QUE DISCUTIDOS JUDICIALMENTE EM AÇÃO 

PROPOSTA PELO SUJEITO PASSIVO OU EM FASE DE EXECUÇÃO FISCAL JÁ 

AJUIZADA, RESSALVADOS EXCLUSIVAMENTE OS DÉBITOS INCLUÍDOS EM 

PARCELAMENTOS REGIDOS POR OUTRAS LEIS. (BRASIL, 2002B). 

126 VÁRIOS JÁ FORAM OS PARCELAMENTOS (QUE PODEM ESTAR AINDA 

SENDO QUITADOS) QUE POSSIBILITAVAM O PAGAMENTO EM MAIOR 

NÚMERO DE PARCELAS, SENDO DE 120 MESES (10 ANOS); 130 (CERCA DE 11 

ANOS); OU 180 MESES (15 ANOS). O PRAZO DE APENAS 84 MESES (5 ANOS) 

NÃO MAXIMIZA INTERESSES, RIQUEZAS E BEM ESTAR AO 

CONTRIBUINTE, NÃO INCENTIVANDO À SUA ESCOLHA RACIONAL. AO 

LONGO DOS ANOS, INSTITUÍRAM-SE VÁRIOS PROGRAMAS DE 

PARCELAMENTO OU REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAIS 

PROGRAMAS, GENERICAMENTE, SE DENOMINAM "REFIS", E SUA SIGLA SE 

ORIGINA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO AMPLO E GERAL, REALIZADO EM 

2000. SÃO ELES: REFIS 1 - O REFIS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL -

 LEI 9.964/2000 DESTINAVA-SE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DOS 

CRÉDITOS DA UNIÃO, DECORRENTES DE DÉBITOS DE PESSOAS JURÍDICAS, 

RELATIVOS A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, COM VENCIMENTO ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2000. REFIS 2 

(OFICIALMENTE: "PAES") - A LEI 10.684/2003, INSTITUIU PARCELAMENTO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9964.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10684.htm


- 319 - |   Direito em Perspectivas 

 

d) Se a recuperação judicial não for concedida, mediante 

aprovação do plano, ou se a falência for decretada, haverá a rescisão do 

parcelamento previsto no artigo 10-A da Lei 10.522/2002, incluído pela 

Lei 13.043/2014. Ao agir racionalmente, o contribuinte em recuperação, 

caso já possua algum parcelamento em aberto, que não contenha este risco, 

não irá desistir do já existente para aderir ao previsto no artigo 10-A da Lei 

10.522/2002, incluído pela Lei 13.043/2014. 127 

 
ESPECIAL DE DÉBITOS EM ATÉ 180 MESES PARA TODOS OS DÉBITOS PARA 

COM A FAZENDA NACIONAL (SRF E PGFN), CONSTITUÍDOS OU NÃO, 

INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, VENCIDOS ATÉ 28 DE 

FEVEREIRO DE 2003. REFIS 3 (OFICIALMENTE: "PAEX") - A MEDIDA 

PROVISÓRIA 303/2006 INSTITUIU PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS 

EM ATÉ 130 (CENTO E TRINTA) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS 

PARA OS DÉBITOS DE PESSOAS JURÍDICAS JUNTO À SECRETARIA DA 

RECEITA FEDERAL - SRF, À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - PGFN E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

COM VENCIMENTO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2003. REFIS 4 (TAMBÉM 

APELIDADO COMO "REFIS DA CRISE" E, POSTERIORMENTE, EM 2014, POR 

"REFIS DA COPA") - A LEI 11.941/2009 (CONVERSÃO DA MP 449/2008) 

PERMITIA O PARCELAMENTO DA DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS 

VENCIDAS ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2008. O PRAZO DE ADESÃO AO 

PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO "REFIS DA CRISE" FOI REABERTO ATÉ 

31.12.2013 PELO ARTIGO 17 DA LEI 12.865/2013. POSTERIORMENTE, CRIOU-

SE MAIS 3 PRAZOS DE ADESÃO, EM 2014, SENDO O ÚLTIMO PARA 01.12.2014, 

ESTE PELA LEI 13.043/2014. E, ATRAVÉS DA LEI 12.973/2014, ARTIGO 93, 

HOUVE NOVA REABERTURA DESTE PRAZO, QUE FINALIZARIA EM 

31.07.2014. PELA LEI 12.996/2014, ARTIGO 2º, O PRAZO DE ADESÃO FOI 

AMPLIADO PARA 25.08.2014 (DATA FIXADA PELA MP 651/2014), 

COMPREENDENDO OS DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 31.12.2013. REFIS DAS 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES - O ARTIGO 65 DA LEI 12.249/2010 ESTIPULOU 

PARCELAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRADOS PELAS AUTARQUIAS E 

FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E OS DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA, 

TRIBUTÁRIOS OU NÃO TRIBUTÁRIOS, COM A PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL. O PRAZO DE ADESÃO A ESTE PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

FOI REABERTO ATÉ 31.12.2013 PELO ARTIGO 17 DA LEI 12.865/2013. REFIS 

DOS BANCOS - INSTITUÍDO PELO ARTIGO 39 DA LEI 12.865/2013, TRATA DO 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PIS E COFINS EM ATÉ 60 PARCELAS, COM 

DESCONTOS DE MULTA E JUROS. REFIS DOS LUCROS NO EXTERIOR - 

INSTITUÍDO PELO ARTIGO 40 DA LEI 12.865/2013, TRATA DO 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO IRPJ E CSLL DE LUCROS ORIUNDOS NO 

EXTERIOR, EM ATÉ 120 PARCELAS, COM DESCONTOS DE MULTA E JUROS. 

(GRIFO NOSSO). 

127 LEI 10.522/2002: § 4O ALÉM DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 14-B, É 

CAUSA DE RESCISÃO DO PARCELAMENTO A NÃO CONCESSÃO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE QUE TRATA O ART. 58 DA LEI NO 11.101, DE 9 

DE FEVEREIRO DE 2005, BEM COMO A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA 

PESSOA JURÍDICA. (BRASIL, 2002B). 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/mp303.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/mp303.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11941_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12865-2013.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-13042-2014.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12973-2014.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12996-2014.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/mp-651-2014.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei12249_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12865-2013.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12865-2013.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12865-2013.htm


- 320 - |   Direito em Perspectivas 

 

e) Caso haja bem dado pelo recuperando em garantia de adesão 

a parcelamento já existente, ou dado em garantia em processo judicial, tal 

parcelamento previsto no artigo 10-A da Lei 10.522/2002, incluído pela 

Lei 13.043/2014, não implica em liberação dos bens e direitos do devedor, 

ou de seus responsáveis que tenham sido constituídos em garantia dos 

respectivos créditos. 128  

f) Caso os devedores empresários não sejam Micro Empresas 

ou Empresas de Pequeno Porte, e estejam em recuperação, para aderir a tal 

parcelamento previsto no artigo 10-A na Lei 10.522/2002, incluído pela 

Lei 13.043/2014, terá que dar bens em garantia real ou fidejussória, 

inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, 

que talvez nem possuam. Tal ato, além de ser inconstitucional, poderá 

inclusive ter impedimento por parte do Comitê de Credores da 

Recuperação. 129 130 131 132 

 
128 LEI 10.522/2002: § 6O A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO NÃO IMPLICA A 

LIBERAÇÃO DOS BENS E DIREITOS DO DEVEDOR OU DE SEUS 

RESPONSÁVEIS QUE TENHAM SIDO CONSTITUÍDOS EM GARANTIA DOS 

RESPECTIVOS CRÉDITOS. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.043, DE 2014) (BRASIL, 

2002B). 

129 A LETRA “B” E “F”, INCLUSIVE, TRATA DE EXIGÊNCIAS CRIADAS PELA 

LEI QUE, A NOSSO VER, SÃO INCONSTITUCIONAIS. ISSO, POIS IMPOR AO 

CONTRIBUINTE A RENÚNCIA OU ÔNUS PARA O EXERCÍCIO DE UM DIREITO 

QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA / 1998 LHE ASSEGURA E GARANTE, É 

LEGISLAR DE FORMA ABUSIVA. ADEMAIS, O STF, INTERPRETANDO O 

CAPUT DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA / 1998, JÁ 

DECIDIRA: “O ESTADO NÃO PODE LEGISLAR ABUSIVAMENTE, EIS QUE 

TODAS AS NORMAS EMANADAS DO PODER PÚBLICO, TRATANDO-SE, OU 

NÃO, DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA, DEVEM AJUSTAR-SE À CLÁUSULA QUE 

CONSAGRA, EM SUA DIMENSÃO MATERIAL, O PRINCÍPIO DO SUBSTANTIVE 

DUE PROCESS OF LAW (5º, LIV). O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE 

QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA PRÓPRIA 

CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. HIPÓTESE EM 

QUE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REVESTE-SE DO NECESSÁRIO 

COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE.” (STF RE 200.844-AGR, REL. MIN. CELSO 

DE MELLO, JULGAMENTO EM 25-06-2002, SEGUNDA TURMA, DJ DE 16-08-

2002)”. HÁ, ADEMAIS, A INTERPRETAÇÃO DO STF SOBRE O INCISO LV DA 

CONSTITUIÇÃO CONTIDA NA SÚMULA VINCULANTE N. 28: “É 

INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO COMO REQUISITO 

DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO JUDICIAL NA QUAL SE PRETENDA DISCUTIR 

A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.” E O STF EDITOU A SÚMULA 

VINCULANTE N. 21, CONSIDERANDO INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA DE 

DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
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g) Ao aderir ao parcelamento, o devedor em recuperação 

também se submeterá à grande ônus, já que o valor da parcela e cada 

prestação mensal, por ocasião do pagamento, serão acrescidos de juros 

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – SELIC para títulos federais, e acumulados mensalmente, 

calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês 

anterior ao do pagamento, acrescidos de 1% (um por cento).133 

 
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. O PODER PÚBLICO NÃO 

PODE CRIAR QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS.(BRASIL, 2002B). 

130LEI 11.101/05: ART. 27. O COMITÊ DE CREDORES TERÁ AS SEGUINTES 

ATRIBUIÇÕES, ALÉM DE OUTRAS PREVISTAS NESTA LEI: [...] C) SUBMETER 

À AUTORIZAÇÃO DO JUIZ, QUANDO OCORRER O AFASTAMENTO DO 

DEVEDOR NAS HIPÓTESES PREVISTAS NESTA LEI, A ALIENAÇÃO DE BENS 

DO ATIVO PERMANENTE, A CONSTITUIÇÃO DE ÔNUS REAIS E OUTRAS 

GARANTIAS, BEM COMO ATOS DE ENDIVIDAMENTO NECESSÁRIOS À 

CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O PERÍODO QUE 

ANTECEDE A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

(BRASIL, 2005). 

131§ 1O OBSERVADOS OS LIMITES E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS EM 

PORTARIA DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, EM SE TRATANDO DE 

DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO 

FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE GARANTIA 

REAL OU FIDEJUSSÓRIA, INCLUSIVE FIANÇA BANCÁRIA, IDÔNEA E 

SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO, EXCETO QUANDO SE 

TRATAR DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES 

PELA INSCRIÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 

CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – SIMPLES, DE QUE TRATA A LEI NO 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 

1996.§ 2O ENQUANTO NÃO DEFERIDO O PEDIDO, O DEVEDOR FICA 

OBRIGADO A RECOLHER, A CADA MÊS, COMO ANTECIPAÇÃO, VALOR 

CORRESPONDENTE A UMA PARCELA. § 3O O NÃO CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NESTE ARTIGO IMPLICARÁ O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 

(BRASIL, 2002B). 

132A PORTARIA CONJUNTA Nº 1 TAMBÉM REAFIRMA QUE A ADESÃO AO 

PROGRAMA NÃO LIBERA BENS OU DIREITOS DA EMPRESA, QUE TENHAM 

SIDO CONSTITUÍDOS COMO GARANTIA. 

133 LEI 10.522/2002: ART. 13. O VALOR DE CADA PRESTAÇÃO MENSAL, POR 

OCASIÃO DO PAGAMENTO, SERÁ ACRESCIDO DE JUROS EQUIVALENTES À 

TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE 

CUSTÓDIA – SELIC PARA TÍTULOS FEDERAIS, ACUMULADA MENSALMENTE, 

CALCULADOS A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA CONSOLIDAÇÃO 

ATÉ O MÊS ANTERIOR AO DO PAGAMENTO, E DE 1% (UM POR CENTO) 

RELATIVAMENTE AO MÊS EM QUE O PAGAMENTO ESTIVER SENDO 

EFETUADO. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.941, DE 2009) (BRASIL, 2002B). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9317.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9317.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art35
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h) A Lei 13.043/14 mostra-se incompleta ao tratar somente de 

tributos federais, e isso não atende a exigência contida no art. 57 da LRF. 

O problema do parcelamento continua no que diz respeito às dívidas fiscais 

estaduais e municipais, de cada ente. 

 

Veja-se ademais que o requerimento do parcelamento poderá ser 

feito junto com o pedido de recuperação judicial. Mas se a recuperação for 

negada, o parcelamento será rescindido.  

No entanto, o que mais chama a atenção é o aspecto negativo, pois 

é preciso incluir a totalidade dos débitos da empresa no parcelamento, 

inclusive os relativos a contribuições previdenciárias. E, se os débitos 

incluídos estiverem sendo discutida na esfera administrativa ou judicial, a 

desistência dos processos deverá ser comprovada expressamente e de 

forma irrevogável. Além disso, o devedor poderá ter apenas um 

parcelamento referente à recuperação judicial. Para Luis Felipe Salomão e 

Paulo Penalva Santos (2015): 

 

Apesar de a Lei n. 13.043, de 13.11.14, ter instituído o 

parcelamento especial para as sociedades em recuperação 

judicial, em linha de princípio ela não representa um direito, 

propriamente dito, para o contribuinte, tendo em vista que a 

possibilidade de parcelamento está subordinada a condições 

extremamente onerosas para a sociedade em recuperação, em 

desacordo com o principio da preservação da empresa. Por 

isso mesmo, prestes a completar dez anos de vigência, o 

grande desafio do direito falimentar moderno e da lei de 

recuperação brasileira, é manter o equilíbrio entre o interesse 

social com o soerguimento da empresa, a satisfação dos 

credores e o respeito aos direitos do devedor. (SALOMÃO; 

SANTOS, 2015). 

 

Nas palavras de Ivo Waisberg (2015): 

 

No caso em questão, ao impedir por anos a promulgação da 

lei especial e, finalmente, ao fazê-lo por meio da Lei n.º 

13.043/14, estabelece algo insuficiente. Foram “apenas” 84 

meses sem nenhum desconto ou qualquer outro método para 

viabilizar a efetiva recuperação da atividade econômica, e em 

seguida a Lei n.º 13.043/14, por meio da qual o fisco 

simplesmente deixa de contribuir com sua parte, mantendo a 

ausência de qualquer desconto ou benefício que pudesse 
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contribuir para a recuperação da empresa; além de tentar 

imputar todo o ônus do processo aos demais credores. 

Ademais, se a razão econômica de um plano é uma 

equilibrada correlação entre capacidade de geração de caixa e 

fluxo de pagamentos, o fisco, ao agir de maneira costumeira, 

acaba por simplesmente impedir que qualquer solução fique 

de pé, onerando a empresa (WAISBERG, 2015, p. 352). 
 

Apenas 9 anos após a promulgação da LRE é que o fisco 

federal resolveu Editar lei com o previsto parcelamento 

especial para as empresas em recuperação judicial. Além de 

tardia, tal iniciativa foi acanhada e insuficiente. 

(WAISBERG, 2015, p. 352) 

 

O espírito da lei é a recuperação da empresa e manutenção da 

atividade econômica, ambos princípios corolários de outros 

princípios constitucionais e, com certeza, matéria de interesse 

público. Mas o interesse da Receita Federal parece ser 

somente o seu, completamente decolado do interesse social. 

Isto fica provado com a sua insanável sede arrecadatória, 

muitas vezes completamente míope no longo prazo. 

(WAISBERG, 2015, p. 352) 

 

Esta visão deturpada certamente levará a uma redução e não 

aumento de sua sagrada arrecadação, pois no médio prazo o 

que está o Estado fazendo é matar a fonte geradora de tributos 

futuros para tentar receber dívidas passadas, o que 

provavelmente também não ocorrerá no cenário falimentar. 

Duas seriam as soluções possíveis (i) realizar as alterações 

legislativas e constitucionais necessárias para que o fisco 

participasse da recuperação judicial em condições apropriadas 

e negociasse o respectivo plano de recuperação com base em 

critérios econômicos; ou (ii) alterações da Lei n.º 13.043/14 

para que, entre outros fatores, o parcelamento dos tributos, 

entre 120 e 180 meses, redução parcial de multas e juros 

(WAISBERG, 2015, p. 353). 

 

Acredita-se, neste artigo, de forma respeitosa, que a solução não é 

de fácil deslinde.  

 

5 – INAPLICABILIDADE CONSTITUCIONAL, LEGAL, 

OPERACIONAL E PRÁTICA: INEFICIÊNCIA E ALTO CUSTO DE 

TRANSAÇÃO. 

 

Em que pesem os notáveis posicionamentos em contrário, por hora, 

de forma respeitosa, entende-se neste artigo que em nosso ordenamento é 
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impossível, legalmente 134 135 136, operacionalmente e constitucionalmente 

137 138, a inclusão no plano de recuperação dos créditos tributários.  

 
134LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. - CTN: ART. 141. O CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO REGULARMENTE CONSTITUÍDO SOMENTE SE MODIFICA OU 

EXTINGUE, OU TEM SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA OU EXCLUÍDA, NOS 

CASOS PREVISTOS NESTA LEI, FORA DOS QUAIS NÃO PODEM SER 

DISPENSADAS, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA FORMA 

DA LEI, A SUA EFETIVAÇÃO OU AS RESPECTIVAS GARANTIAS. ART. 187. A 

COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO É SUJEITA A 

CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONCORDATA, INVENTÁRIO OU 

ARROLAMENTO.(BRASIL, 1966,GRIFO NOSSO). 

135LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980: ART. 29 - A COBRANÇA 

JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO É SUJEITA A 

CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA, 

CONCORDATA, LIQUIDAÇÃO, INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. ART. 38 - 

A DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA SÓ É 

ADMISSÍVEL EM EXECUÇÃO, NA FORMA DESTA LEI, SALVO AS HIPÓTESES 

DE MANDADO DE SEGURANÇA, AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU 

AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA, ESTA PRECEDIDA 

DO DEPÓSITO PREPARATÓRIO DO VALOR DO DÉBITO, MONETARIAMENTE 

CORRIGIDO E ACRESCIDO DOS JUROS E MULTA DE MORA E DEMAIS 

ENCARGOS. PARÁGRAFO ÚNICO - A PROPOSITURA, PELO CONTRIBUINTE, 

DA AÇÃO PREVISTA NESTE ARTIGO IMPORTA EM RENÚNCIA AO PODER DE 

RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DESISTÊNCIA DO RECURSO 

ACASO INTERPOSTO. (BRASIL, 1980, GRIFO NOSSO). 

136 ENSEJA, A DEPENDER DA DISPOSIÇÃO DO BEM PÚBLICO, 

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DO AGENTE PÚBLICO. 

137 HAVERIA NÍTIDA OFENSA AO PRINCÍPIO INDISPONIBILIDADE DO 

INTERESSE PÚBLICO. TEM-SE AQUI INTERESSE PÚBLICO EM SEU SENTIDO 

AMPLO, ABRANGENDO TODO O PATRIMÔNIO PÚBLICO E TODOS OS 

DIREITOS E INTERESSES DO POVO EM GERAL. DESTE PRINCÍPIO DERIVAM 

TODAS AS RESTRIÇÕES ESPECIAIS IMPOSTAS À ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA. ELAS EXISTEM PELO FATO DE A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA NÃO SER DONA DA COISA PÚBLICA, E SIM MERA GESTORA DE 

BENS E INTERESSES PÚBLICOS. OS BENS E INTERESSES PÚBLICOS SÃO 

INDISPONÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A SEUS AGENTES 

PÚBLICOS, PERTENCENDO À COLETIVIDADE E AO POVO. EM RAZÃO DO 

PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO SÃO VEDADOS 

AO ADMINISTRADOR QUAISQUER ATOS QUE IMPLIQUEM RENÚNCIA A 

DIREITOS DO PODER PÚBLICO OU QUE INJUSTIFICADAMENTE ONEREM A 

SOCIEDADE. DESTE PRINCÍPIO DECORREM DIVERSOS PRINCÍPIOS 

EXPRESSOS QUE NORTEIAM A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, COMO OS 

DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. 

138 NÃO OBSTANTE, DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O PRINCÍPIO DA 

INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO, QUE IMPEDE O ESTADO DE 

ABDICAR DE SUAS PRERROGATIVAS, DEVENDO EXERCER TODA A 

EXTENSÃO DE SUA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DE FORMA A AUMENTAR A 

EFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO. DESTARTE, O ADMINISTRADOR PÚBLICO 
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Sabem-se da existência dos princípios da legalidade administrativa, 

indisponibilidade do bem público e interesse público, impessoalidade, e, 

que, respeitável doutrina, defende a sua relativização e transação do crédito 

tributário no caso concreto. 139  Em termos operacionais, práticos e 

realistas, não há como, atualmente, considerando-se o sistema tributário 

brasileiro, de forma eficiente e com baixo custo de transação, estabelecer, 

em cada Estado ou Município, bem como na Federação:  

a) dentre as várias espécies de tributos, Federais, Estaduais ou 

Municipais, qual ou quais poderiam ser perdoados ou transacionados, e a 

que tipo de contribuinte;  

b) dentre as inúmeras hipóteses, inclusive as previstas no artigo 50 da 

lei 11.101/05, quais seriam as condições de parcelamento ou pagamento 

para cada tributo;  

c) como seria realizado em relação aos optantes do Simples Nacional, 

o qual se refere a vários tributos, de entes federativos diferentes, pagos na 

mesma guia de recolhimento;  

d) qual o valor ou percentual de cada perdão seria concedido, para 

cada tributo e a que tipo de contribuinte e atividade;  

e) qual seria o setor público, ou qual agente, ou grupo de agentes, de 

cada Estado, Município e Federação, responsável pela validação dos 

 
NÃO TEM OUTRA ALTERNATIVA SENÃO PROMOVER A INSCRIÇÃO DOS 

DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA E PROMOVER SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, COM O RESGUARDO DE TODOS OS SEUS 

PRIVILÉGIOS. (LOPES, 2008, P. 126). 

139 VER: (BATISTA JÚNIOR, 2007. P. 509-521; BUSA, 2008, P. 538; CARVALHO, 

2007. P. 38/39 – 119/123; GODOY, 2010; OLIVEIRA, 2015. P. 85;111;135;143-

207;216). HÁ TAMBÉM A FUNDAMENTAÇÃO COM ESTEIO NO PRÓPRIO 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: ART. 172. A LEI PODE AUTORIZAR A 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A CONCEDER, POR DESPACHO 

FUNDAMENTADO, REMISSÃO TOTAL OU PARCIAL DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, ATENDENDO: I - À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SUJEITO 

PASSIVO; II - AO ERRO OU IGNORÂNCIA EXCUSÁVEIS DO SUJEITO PASSIVO, 

QUANTO A MATÉRIA DE FATO; III - À DIMINUTA IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO; IV - A CONSIDERAÇÕES DE EQÜIDADE, EM RELAÇÃO COM 

AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS OU MATERIAIS DO CASO; V - A 

CONDIÇÕES PECULIARES A DETERMINADA REGIÃO DO TERRITÓRIO DA 

ENTIDADE TRIBUTANTE. 
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valores e condições, sob pena de responsabilidade funcional dos agentes;  

f) qual setor público, ou qual agente, ou grupo de agentes, de cada 

Estado, Município e Federação, representaria o credor fiscal na assembleia 

geral de credores;  

g) qual seria o critério de apuração de quórum em assembleia geral 

de credores, destinado a qual setor público, ou agente, ou grupo de agentes, 

de cada Estado, Município e Federação. 

 

Entende-se neste artigo que o atual regramento para tal 

parcelamento, economicamente, não é eficiente, já que o custo de transação 

é alto, não incentiva positivamente a sua adesão, não promove 

maximização do bem-estar, não promove maximização de riquezas, não 

promove a maximização de interesses do devedor, e não o fará fazer a 

escolha racional pela sua adesão. Há sim maior necessidade de jogo de 

cooperação entre o credor Fazendário e o devedor em recuperação, de 

modo a aumentar o grau de previsibilidade de êxito após a adesão a 

parcelamento tributário, para que fossem reduzidos os riscos de 

inadimplemento após adesão, em maior barganha com o credor Fiscal, que 

possa ter sucesso e eficiência. 

A publicação da referida Lei 13.043/14 ensejou a reflexão acerca da 

possibilidade de continuar-se a dispensar a apresentação de certidão 

negativa de débito tributário ou de certidão positiva com efeitos de 

negativa para conceder-se recuperação judicial. Entende-se neste artigo que 

deve continuar a ser dispensada, sob pena de mácula ao princípio da 

preservação da empresa. No mesmo sentido Cássio Cavalli (2016): 

 

O parcelamento ordinário de tributos federais é permanente e 

permite que se pague o passivo tributário em até 60 meses. A 

jurisprudência consolidada entendia que esse parcelamento 

ordinário era absolutamente insuficiente ao objetivo de 

preservar-se a empresa, razão pela qual autorizava a 

concessão da recuperação judicial com dispensa de 

apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos 

de negativas. O Fisco não se deu por rogado e em 2014 fez 

promulgar a Lei 13.043/14, em cujo art. 43 dispôs sobre o 

parcelamento do passivo tributário de empresas em 
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recuperação judicial. Com esse movimento, esperava o Fisco 

que a jurisprudência passasse a exigir a apresentação de 

certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa para 

fins de concessão de recuperação judicial. Ocorre que o 

parcelamento regulamentado pela Lei 13.043/14 de 

especial nada tem. A empresa devedora precisa confessar 

todas as suas dívidas tributárias (mesmo as prescritas) e 

aderir a um parcelamento de até 84 meses. Como se vê, o 

prazo previsto na Lei 13.043/14 é muito próximo ao do 

parcelamento ordinário de 60 meses, que fez com que a 

jurisprudência passasse a dispensar a apresentação de 

CNDs e CPcEN para a concessão de recuperação judicial. 

O fundamento da jurisprudência consolidada nos tribunais 

fundava-se em uma análise meio-fim, isto é, na inadequação 

do parcelamento ordinário para promover a preservação da 

empresa. A necessidade de adequação entre meios e fins, 

enquanto exigência constitucional a permear todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, continua a orientar a análise 

da relação entre a regulamentação do parcelamento tributário 

de empresa em recuperação e o fim de preservar-se empresas. 

A questão que se coloca, portanto, não é se existe ou não, 

formalmente, uma Lei a regulamentar o parcelamento do 

passivo tributário de empresa em recuperação, mas se o 

parcelamento existente, qualquer que seja ele, constitui meio 

adequado a promover-se o fim de preservar empresas. À toda 

evidência, parcelamento de até 84 meses de especial nada 

tem e, mais do que isso, é inadequado a promover o fim de 

preservar empresas. Por essa razão, nos casos concretos 

de recuperação judicial deve-se continuar a dispensar-se a 

exigência de apresentação de certidões para fins de 

concessão da recuperação judicial, ante a manifesta 

inadequação do parcelamento contido na Lei 13.043/14 a 

promover o princípio da preservação da empresa. 

(CAVALLI, 2016, grifo nosso). 

 

Também: 

[...] A Lei n. 13.043 de 13 de novembro de 2014. O art. 43 da 

Lei n. 13.043 de 13 de novembro de 2014 conferiu nova 

redação ao artigo 10-A da Lei n. 10522, de 19 de julho de 

2002, instituindo um parcelamento específico para o 

pagamento das dívidas tributárias de sociedades em 

recuperação judicial. Todavia, parece, a partir de um exame 

mais acurado da questão, que a simples edição de Lei 

especial, da forma como foi disposta, não resolve a questão. É 

bem de ver que, em cumprimento ao artigo 44 da Lei n. 

13.043/14, sobreveio a Portaria Conjunta 01, do Procurador 

Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita 

Federal, publicada no D.O.U. de 18 de fevereiro, pretendendo 

dispor sobre o parcelamento de débitos para com a Fazenda 

Nacional, e em um capítulo específico (alterando a anterior 

portaria conjunta sobre o mesmo tema), disciplinou o 

parcelamento para as pessoas jurídicas em recuperação 

judicial. De início, parece que a portaria conjunta baralha 

alguns conceitos e funções, especialmente em relação ao 
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administrator judicial, exigindo sua assinatura no 

requerimento de parcelamento. Contudo, na recuperação 

judicial, o papel do administrador é bem outro, justamente o 

de, primordialmente, fiscalizar as atividades do devedor e o 

cumprimento do plano de recuperação. Note-se, ademais, que 

o problema do parcelamento continua no que diz respeito às 

dívidas fiscais estaduais e municipais. Além disso, outros dois 

pontos merecem análise mais acurada em relação ao 

parcelamento específico para o pagamento das dívidas 

tributárias de sociedades em recuperação judicial. São os 

previstos, respectivamente, nos parágrafos primeiro e segundo 

do referido artigo 44, da Lei de regência. No primeiro, o 

legislador exige que o contribuinte inclua no parcelamento a 

totalidade de seus débitos tributários, inscritos ou não em 

dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente. De outro 

lado, o parágrafo segundo condiciona a concessão do 

parcelamento à desistência expressa, e de forma irrevogável, 

de qualquer impugnação, ação ou recurso e cumulativamente, 

a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as 

lides administrativas e judiciais. Essas duas exigências, 

criadas pela Lei e repetidas na portaria regulamentadora, são 

de constitucionalidade duvidosa. Em ambos os casos, impor 

ao contribuinte a renúncia ou ônus para o exercício de um 

direito que a Constituição da República lhe assegura, pode 

significar legislar de forma abusiva. [...]. Por tais 

fundamentos, percebe-se que o parcelamento instituído pela 

Lei n. 13.043 de 13 de novembro de 2014 para as sociedades 

em recuperação judicial não representa um direito 

propriamente dito do contribuinte, na medida em que o seu 

exercício está condicionado a outros atos de duvidosa 

constitucionalidade (SALOMÃO; SANTOS, 2015) . 

 

Diante desta legislação ineficiente, exigir a quitação dos créditos 

tributários como requisito para concessão da recuperação é forma indireta 

de se cobrar o tributo em aberto, eivada de inconstitucionalidade. Nesse 

sentido, Bráulio Lisboa Lopes (2008): 

 

Nos ensinamentos de Hugo de Brito, a exigência de certidão 

negativa de débito tributário constitui forma oblíqua de burlar 

as garantias instituídas no artigo 5º, incisos LIV e LV da 

Constituição da República de 1988, ou seja, burla ao devido 

processo legal, bem como do direito da ampla defesa e 

contraditório com os meios e recursos a ele inerentes 

(LOPES, 2008, p. 218). 
 

Para Hugo de Brito Machado (2005): 

 

A exigência de quitação de tributos será inconstitucional, 

ainda que estabelecida em Lei complementar federal, na 

medida em que implicar cerceamento da liberdade de 

exercício da atividade econômica, ou propiciar ao fisco a 
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cobrança do tributo sem o devido processo legal, vale dizer, 

sem a apuração em regular processo administrativo, e sem o 

uso da via própria, que é a execução fiscal [...] Entre as duas 

possibilidades existentes para solucionar o problema, 

declarando inconstitucional a norma ou dando à mesma 

interpretação em conformidade com a Constituição e os 

objetivos da recuperação judicial, a segunda é mais vantajosa 

à Administração Tributária, pois permitirá que o crédito 

tributário seja parcelado e também que o cumprimento das 

obrigações seja fiscalizado pelo Juízo da Falência. 

(MACHADO, 2005, p. 219) 

 

No mesmo sentido, por fim, entende-se neste artigo que por ser, 

neste ponto, ineficiente a Lei 13.043/14, deve ser mantida a dispensa de 

certidão negativa de débito tributário ou de certidão positiva com efeitos de 

negativa para a concessão da recuperação judicial. 140 

 

6 CONCLUSÃO. 

 

 
140VER: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0050788-91.2015.8.19.0000, RELATOR 

DESEMBARGADOR LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, 7ª CÂMARA 

CÍVEL, TJRJ. DECIDIU-SE QUE A LEI 13.043/14 NÃO JUSTIFICA A 

EXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CND PARA OS CASOS AJUIZADOS 

ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR, OCORRIDA EM 13.11.2014, EM RAZÃO 

DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM, ALIADO À NECESSIDADE DE 

PROMOVER-SE A SEGURANÇA JURÍDICA NOS CASOS DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ADEMAIS, MESMO PARA CASOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

POSTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.043/14, RECORDOU O DES. 

RINALDI QUE A LEI 13.043/14 É INCOMPLETA, POIS TRATA APENAS DE 

TRIBUTOS FEDERAIS. POR ESSA RAZÃO, “O PARCELAMENTO ESPECIAL 

CONCEBIDO PELA LEI Nº 13.043/2014, POR INCOMPLETO, NÃO ATENDE A 

EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 57 DA LRF, DEVENDO, POR CONSEGUINTE, 

SER MANTIDA A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NA CORTE SUPERIOR A 

RESPEITO DO TEMA, NO SENTIDO DE PERMITIR A DISPENSA DAS 

CERTIDÕES NEGATIVAS PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO.” CONSIGNOU-SE QUE “URGE RECONHECER QUE, EM 

MUITOS CASOS, OS ARTIGOS 47 E 57 DA LRF SÃO INCONCILIÁVEIS, 

LEVANDO À INVIABILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

E, POR CONSEQUÊNCIA, IMPEDINDO O SOERGUIMENTO DA EMPRESA EM 

DIFICULDADES FINANCEIRAS. EMBORA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO ESTEJA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO 

DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS (ART. 57, LRF E ART. 191-

A, CTN), DEVE PREPONDERAR O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, 

INSCULPIDO NO ART. 47 DA LEI RECUPERACIONAL, CUJO PROPÓSITO 

MAIOR É PROTEGER A FONTE PRODUTORA, O EMPREGO, A FUNÇÃO SOCIAL 

DA EMPRESA E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA.” (RIO DE JANEIRO, 

2015). 
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As linhas escritas neste artigo pretenderam ser respeitosas, baseadas 

na doutrina especializada no cerne do tema, nacional e estrangeira, e sem 

pretender esgotar o tema. De fato, é dado tratamento de forma especial em 

relação às execuções fiscais, as quais, estas, além de não se submeterem ao 

concurso na recuperação judicial, não sofrem os efeitos da concessão da 

recuperação judicial. Assim, cumprirá ao recuperando quitar o seu crédito 

tributário ou parcelá-lo administrativamente, entre a data do pedido de 

recuperação e a juntada aos autos do plano de recuperação, nos termos, 

frise-se, literais, da Lei. 

Não se olvida acerca da importância do crédito tributário a ser 

pago, inclusive, sobretudo, tendo-se como referência, o interesse do 

próprio Estado. Acredita-se, inclusive, que, em regra, nos momentos de 

crise econômica e financeira, o Estado seja o maior credor no Brasil. 

Entende-se neste artigo que o poder e privilégio concedido ao 

Fisco, frise-se, tal como está, nos termos literais da lei, nos processos de 

recuperação judicial, é ineficiente. As condições de parcelamento que 

vigoraram por muitos anos também não eram eficientes. As condições 

atuais para pagamentos dos créditos tributários foram previstas, apenas 

recentemente, após cerca de 11 anos de vigência da Lei 11.101/05, com a 

inclusão do artigo 10-A na Lei 10.522/2002, inclusão esta trazida pela Lei 

13.043/2014. Este dispositivo possibilitou aos empresários em 

processamento de recuperação judicial o parcelamento dos débitos com a 

Fazenda Nacional em até 84 parcelas mensais e consecutivas. Foram 

expostos os motivos pelos quais se entende neste trabalho que a legislação 

atual não cria incentivos positivos ao contribuinte, com créditos tributários 

em aberto, que esteja em recuperação, a aderir tal parcelamento. 

Tratou-se também dos motivos pelos quais, apesar dos notáveis 

posicionamentos doutrinários em contrário, por hora, de forma respeitosa, 

entender-se neste artigo que em nosso ordenamento seja impossível, 

legalmente, operacionalmente e constitucionalmente, inserir no plano de 

recuperação os créditos tributários, tendo em vista, inclusive, o alto custo 
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de transação. 

No mesmo sentido, almejou-se demonstrar que o atual regramento 

para parcelamento tributário, economicamente, não é eficiente, já que o 

custo de transação também é alto e não incentiva positivamente a sua 

adesão, não promove maximização do bem estar, não promove 

maximização de riquezas, não promove a maximização de interesses do 

devedor, e que não o fará fazer a escolha racional pela sua adesão.  

Procurou-se mostrar que há sim maior necessidade de jogo de 

cooperação entre o credor Fazendário e o devedor em recuperação, de 

modo a aumentar o grau de previsibilidade de êxito após a adesão a 

parcelamento tributário, de modo a reduzir os riscos de inadimplemento 

após adesão, tendo-se maior barganha com o credor Fiscal, permitindo-se 

obter sucesso e eficiência. 

Ao final, abordou-se, que por ser ineficiente a Lei 13.043/14, 

merece ser mantida a dispensa de certidão negativa de débito tributário ou 

de certidão positiva com efeitos de negativa para a concessão da 

recuperação judicial. 
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CAPÍTULO XIV 

________________________________________________________________________ 

A REFORMA TRABALHISTA SOB 
A PERSPECTIVA DA SOCIEDADE 

E DOS SÓCIOS 

 

 

 

Aline Fernanda Parreiras141 

Fernanda Paula Diniz142 

 

INTRODUÇÃO 

 

A reforma trabalhista, instaurada pela lei 13.467 de 13 de julho de 

2017 traz mudanças significativas tanto para os trabalhadores quanto para 

os empresários. 

O projeto de lei que foi proposto em dezembro de 2016, veio com o 

intuito de combater o desemprego gerado pela crise econômica de 2015, 

que ainda hoje, quase cinco anos depois continua afetando, principalmente, 

as classes mais pobres da população. 

A nova Lei Trabalhista afeta diretamente os trabalhadores com 

relação às férias, jornada de trabalho, tempo de descanso, dentre tantas 

outras mudanças, no entanto, se dá muita ênfase no trabalhador, muitas 

vezes deixando lacunas enormes no que diz respeito ao empresário, aos 

sócios e os entes empresariais. 

 
141 Bacharel em Direito pela PUC-MG. Advogada – Minas/Contagem.  

142 Doutora e Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Bacharel em Direito pela 

UFMG. Professora de Direito Civil e Empresarial da PUC Minas. Advogada, sócia do 

escritório ADA – Ávila, Diniz e associados. 
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1. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO 

 

Importante descrever os grupos econômicos, pois de acordo com o 

Direito Comercial, são aqueles grupos formados por sociedades 

empresárias que mantém entre si laços empresariais, mas os quais não tem, 

obrigatoriamente, organização jurídica entre si, (CAPINHO, 2016), ou 

seja, tem “por objeto uma organização composta de sociedades, mas com 

disciplina própria, sendo reconhecidas pelo direito”. (CAPINHO, 2016, p. 

280). Ainda dentro desse mesmo contexto há na Lei 6.404 (Lei das 

Sociedades por Ações), em seu artigo 265, o conceito dos grupos 

econômicos, conforme pode ser visto: 

 

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem 

constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, 

mediante convenção pela qual se obriguem a combinar 

recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, 

ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

(BRASIL, 1976).  

 

No entanto a concepção de grupos econômicos para o Direito 

Trabalhista vem definida no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 5.452/43, da 

seguinte forma: 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiver sob a 

direção, controle ou administração de outra, constituindo 

grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 

econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma 

das subordinadas. 

 

Ou seja, grupo econômico, na concepção da legislação trabalhista, é 

quando uma ou mais empresas, como personalidades jurídicas próprias ou 

não controlam ou administram uma terceira sociedade empresária. 

Dessa forma, o grupo econômico deverá ser avaliado pelo maior ou 

menor grau de composição interempresarial na qual hajam objetivos 

comuns (VERÇOSA; BUDRIESI, 2013), portanto, deve ficar claro que 

nem sempre haverá subordinação entre as sociedades empresárias, sendo 
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que na maioria das vezes o que ocorre é cooperação entre elas, tendo em 

vista que muitas vezes “o controle das empresas está nas mãos de uma ou 

mais pessoas físicas, detentoras de um número de ações suficiente para 

criar uma efetiva unidade de comando” (VERÇOSA; BUDRIESI, 2013), 

pois esses são os casos prevalecentes na Justiça do Trabalho. 

A reforma trabalhista vem definindo de forma diferente, mas 

também taxativa o grupo econômico em seu artigo 2º, in verbis: 

 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo cada uma 

personalidade jurídica própria, possuírem direção, controle 

e administração centralizada em uma delas, exercendo o 

efetivo controle sobre as demais, em típica relação 

hierárquica, constituindo grupo industrial, comercial ou de 

qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da 

relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa 

principal, que detém o efetivo controle das demais, e cada 

uma das outras empresas subordinadas.  

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de 

sócios, ainda que administradores ou detentores da maioria do 

capital social, se não comprovado o efetivo controle de uma 

empresa sobre as demais. (BRASIL, 2017). 

 

Ou seja, diante de tal descrição, o conceito deixa de ser amplo para 

ser restrito, pois há a necessidade de demonstração de interesses de forma 

integrada pelas sociedades empresárias para que essas possam vir a ser 

responsabilizadas solidariamente pelos direitos trabalhistas que forem 

gerados acerca da onerosidade econômica daquele grupo. 

 

2. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA NA SUCESSÃO DE 

EMPREGADORES 

 

Já com relação à responsabilidade trabalhista na sucessão dos 

empregadores pode-se aduzir que na antiga CLT – Lei 5.452, em seu artigo 

10 já havia a previsão de que “qualquer alteração na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados” e também 

em seu artigo 448 que “a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica 
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da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos 

empregados”, no entanto era considerado somente de forma jurisprudencial 

que o sucessor responde pelos créditos trabalhistas dos empregados da 

sucedida, pois a legislação levava em consideração que o sucessor é o novo 

responsável pelos débitos trabalhistas em relação ao empregado, como se 

pode perceber abaixo: 

O sucessor é responsável pelos contratos de natureza 

trabalhista mantidos com a empresa sucedida e pelos efeitos 

decorrentes dos vínculos, sejam eles passados, presentes ou 

futuros, entre os quais se incluem os direitos adquiridos 

decorrentes de vínculos empregatícios extintos antes que se 

concretizasse o negócio jurídico determinante da alteração na 

titularidade da empresa.(RO 15963/96, Ac. 5ª T. Marcos 

Bueno Torres - TRT - MG - DJE - 17/5/1997). (grifos 

nossos). 

 

No entanto com a aprovação da reforma trabalhista esses termos 

deixaram de ser implícito para serem explícitos, e assim serem utilizados 

pelos tribunais diversos, sem que haja divergência entre eles, portanto o 

texto legal se dá, hoje, da seguinte forma: 

 

Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de 

empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, 

as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em 

que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são 

de responsabilidade do sucessor.   

Parágrafo único.  A empresa sucedida responderá 

solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada 

fraude na transferência.” (BRASIL, 2017). 

 

Portanto, como se pode perceber logo mais abaixo o entendimento 

de que o sucessor é o responsável pelos créditos trabalhistas anteriormente 

concedidos foi mantido no decorrer dos anos e por isso acabou sendo 

consolidado na Nova CLT - Lei 13.467/17. 

 

RECURSO ORDINÁRIO DA 2ª RECLAMADA 

(COMERCIAL) SUCESSÃO TRABALHISTA. 

UNICIDADE CONTATUAL. PRESCRIÇAO BIENAL. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERBAS 

TRABALHISTAS em unicidade contratual, sucessão 

trabalhista" e que assim "há de ser aplicada a prescrição 

bienal no presente caso" e não há que se falar, os quais 

também ora adoto como razões de decidir: "A sucessão 
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trabalhista se afigura quando há assunção de obrigações de 

um empregador por outro e alteração em tal documento. 

Ademais, caracterizada in casu a sucessão trabalhista, nos 

termos do art. 10 e 448 da CLT, as Reclamadas respondem 

solidariamente pelas verbas, sendo engendrada fraude 

trabalhista no intuito de frustrar direitos sociais do obreiro, 

quando da sucessão havida. Assim, como o reclamante 

recebia salário (TRT da 3.ª Região; PJe: 0010296-

48.2015.5.03.0034 (RO); Disponibilização: 19/05/2017; 

Órgão Julgador: Oitava Turma; Relator: Sercio da Silva 

Pecanha) 

 

Como se sabe, o contrato de trabalho é intuito personae e, essa 

personalização do contrato de trabalho ficou demonstrada de forma clara e 

cristalina na nova legislação, aduzindo que tal direito só é personalíssimo 

em relação ao empregado e não ao empregador já que a mudança na 

estrutura administrativa e/ou jurídica da sociedade empresária em nada 

afetam o empregado e os seus direitos adquiridos em relação a sociedade 

anterior, ou seja, a nova sociedade empresária é responsável pelos ônus dos 

contratos já existentes na época em que se deu a sucessão não havendo, 

então, limitação da responsabilidade do sucessor. 

 Consoante noção cediça que a sucessão ocorrerá quando houver 

continuidade da atividade exploratória, no entanto, quando houver 

alteração no ramo de atividade, mas houver contratação dos empregados da 

sociedade empresária anterior à sucessão se consolidará. 

 Para que não haja fraude com relação às dívidas anteriores ao 

trespasse, a nova sociedade será detentora de direitos, mas também, 

responsável por todas as dívidas já atribuídas a sociedade anterior, ou seja, 

será responsável pelas dívidas trabalhistas que foram decorrentes dos 

contratos de trabalho vigentes à data da sucessão, porém as dívidas 

trabalhistas decorrentes de término de contrato anterior ao novo vínculo, 

“empresa sucedida [somente] responderá solidariamente com a sucessora 

quando ficar comprovada fraude na transferência”. (BRASIL, 2017). 

 Ao ensejo da conclusão deste item, cabe ressaltar que para que a 

empresa sucessora não tenha “surpresas” ao se vincular a outra sociedade 

sempre será necessária à avaliação dos contratos em curso, bem como 
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possíveis processos, pois com o novo texto legal não resta dúvidas de que a 

sociedade sucessora se responsabiliza pelos débitos da sucedida, ou seja, 

pode-se dizer que há ônus e bônus. 

 

3. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO 

SÓCIO RETIRANTE 

 

Antes da promulgação da Lei 13.467 não havia previsão legal para 

a responsabilidade solidária do sócio retirante para com a sociedade 

coligada, no entanto, com a nova Lei há essa previsão, porém, com 

algumas restrições, conforme pode ser visto, in verbis: 

 

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas 

obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em 

que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois 

anos depois de averbada a modificação do contrato, observada 

a seguinte ordem de preferência:  

I - a empresa devedora;  

II - os sócios atuais; e 

III - os sócios retirantes.  

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente 

com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração 

societária decorrente da modificação do contrato.” 

 

Conforme se pode notar, haverá de ser atingido o patrimônio da 

empresa e dos sócios atuais e nos casos em que estes não suprirem as 

necessidades da sociedade em relação à dívida trabalhista poderá também, 

ser atingido o patrimônio do sócio retirante, não sendo o sócio retirante 

obrigado a responder por qualquer dívida trabalhista, mas sim por aquelas 

decorrentes de contratos de trabalho do período em que figurou como 

sócio, bem como com a propositura de possíveis ações, desde que 

ajuizadas até no máximo dois anos após o referido trespasse, assim como já 

determinado no artigo 1.032 do Código Civil, como se pode notar: 

 

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o 

exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas 

obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a 

resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas 
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posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a 

averbação. (BRASIL, 2002). (grifo nosso). 

 

Convém ressaltar que o 

Sócio retirante é aquele que teve o seu desligamento averbado 

no contrato social da empresa, o sócio retirante de fato, ou 

seja, aquele que se desliga apenas por instrumento particular 

sem, contudo fazer a devida averbação no órgão responsável, 

não terá direito à ordem preferencial, já que esse 

desligamento não terá eficácia. (CINTRA; SOUZA, 2017).  

 

Ainda levando em consideração a nova redação do texto legal, há 

que se falar que nos casos em que houver fraude não haverá ordem para 

que se cobre a dívida trabalhista, ou seja, o sócio retirante será cobrado 

solidariamente aos demais sócios sem que seja respeitada a ordem 

estipulada no artigo 10 da lei. 

Como já utilizado, de forma jurisprudencial, a nova CLT estende o 

entendimento acerca do artigo 1.025 do Código Civil o qual aduz que “o 

sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas 

sociais anteriores à admissão”, ou seja, levando em consideração tal artigo 

o legislador foi muito pertinente em determinar a ordem para que sejam 

cobradas as dívidas da empresa. 

Consoante entendimento: 

 

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO 

RETIRANTE. Inferindo-se dos atos constitutivos que a 

retirada da agravante dos quadros da sociedade da devedora 

principal ocorreu há mais de dois anos (art. 1.032 do CC/02) e 

não havendo qualquer elemento a indicar que as tratativas 

conjuntas entre as empresas tenham de algum modo 

persistido, afasta-se a configuração do grupo econômico, 

especialmente à vista do claro dissenso que se estabeleceu 

entre elas. Se a empresa adquirente das cotas sociais se sentiu 

lesada, é questão a ser deduzida em foro competente, com 

ampla dilação probatória. Se a transferência dos bens se deu 

já em fraude à execução, é matéria que escapa aos limites da 

controvérsia nestes autos. (TRT da 3.ª Região; Processo: 

0000631-08.2014.5.03.0110 AP; Data de Publicação: 

24/05/2017; Órgão Julgador: Nona Turma; Relator: Monica 

Sette Lopes; Revisor: Maria Stela Alvares da S.Campos) 

 

Como se pode verificar esse entendimento é anterior a promulgação 

da Lei 13.467, o que se vê de forma reiterada, portanto, o que o legislador 
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fez em relação ao sócio retirante foi somente dar previsão legal àquilo que 

já é praticado nos tribunais. 

 

4. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

O legislador ao aceitar o instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica em seus moldes, veio trazer, de certa forma, maior 

segurança ao empresário (e ao trabalhador), pois o instituto faz com que o 

patrimônio do sócio não seja atingido de forma imediata, afinal estes terão 

o direito de se defender, apresentado provas, através de incidente apartado 

para que ao final possa ser julgada de forma positiva ou até mesmo 

negativa a sua responsabilidade.  

Anteriormente à reforma trabalhista não havia disposição na CLT 

acerca da desconsideração da personalidade jurídica o que fazia com que se 

utilizasse por analogia o artigo 28143 do CDC, o qual dispõe sobre a 

insuficiência financeira da empresa em relação à execução dos sócios, no 

entanto, em decorrência de não haver referencia em legislação própria o 

legislador achou “de bom tom” acrescentar na reforma para que este tema, 

que é tão controverso e já utilizado de forma análoga, seja discutido e 

debatido dentro dos moldes corretos às questões trabalhistas, afinal está já 

é um instituto há tempos utilizado dentro do Direito Comercial, Civil e até 

mesmo trabalhista. 

 Na nova legislação o artigo a que se refere à desconsideração da 

personalidade jurídica é o artigo 855A, in verbis: 

 

Art. 855-A.  Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 

133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código 

de Processo Civil. 

 
143 Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 

ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 

pessoa jurídica provocados por má administração. 
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§ 1º  Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 

incidente: 

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na 

forma do § 1o do art. 893 desta Consolidação; 

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, 

independentemente de garantia do juízo; 

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente 

instaurado originariamente no tribunal. 

§ 2º  A instauração do incidente suspenderá o processo, sem 

prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza 

cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de 

março de 2015 (Código de Processo Civil).’ (grifos nossos). 

(BRASIL, 2017). 

 

No entanto, deve ficar claro que apesar de a nova legislação citar os 

artigos 133 à 137144 do Código de Processo Civil/2015, este instituto já era 

elencado no Código Civil de 1.916, com o seguinte texto:  

 
144 Art. 133.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a 

pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos 

previstos em lei. 

§2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica. (BRASIL, 2015). 

Art. 134.  O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo 

extrajudicial. 

§1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as 

anotações devidas. 

§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica 

for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 

§3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. 

§4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos 

para desconsideração da personalidade jurídica. (BRASIL, 2015). 

Art. 135.  Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-

se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. (BRASIL, 2015). 

Art. 136.  Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão 

interlocutória. 

Parágrafo único.  Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. (BRASIL, 

2015). 

Art. 137.  Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, 

havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (BRASIL, 2015). 
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Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público externo não 

podem adquirir, ou possuir, por qualquer TÍTULO, 

propriedade imóvel no Brasil, nem direitos suscetíveis de 

desapropriação, salvo os prédios necessários para 

estabelecimento das legações ou consulados. (BRASIL, 

1.916). 

 

Já o Código Civil de 2002 estabeleceu novo texto legal, porém, 

ainda com o mesmo intuito, proteger o terceiro da fraude entre os sócios, 

dessa forma o legislador aduz que: 

 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou 

do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 

sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 

sócios da pessoa jurídica. (BRASIL, 2002).  

 

Já o direito do trabalho tem como princípio básico a fonte 

normativa mais favorável ao trabalhador, também chamado de pró 

operário. Este princípio está previsto no artigo 7º, caput145, da Constituição 

da República cominado com o §2º, artigo 5º146 da mesma legislação, os 

quais descrevem direitos fundamentais e sociais trabalhistas, autorizando a 

aplicabilidade de outras fontes normativas, desde que estas normas visem o 

melhor interesse do trabalhador (LEITE, 2017), dessa forma se evidencia a 

proteção ao trabalhador, fazendo com que sua hipossuficiência em relação 

à sociedade seja compensada com certa superioridade jurídica coibindo, 

então, as sociedades de lesarem os direitos do trabalhador. 

Com relação à segurança dos sócios é que  

 

 
145 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social. (BRASIL, 1988).  

146 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 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). 
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Em função da autonomia de patrimônio, verificável a partir da 

personificação da sociedade, que passa a ser titular de um 

patrimônio distinto, inconfundível com o patrimônio 

particular de cada sócio que a compõe, passou a pessoa 

jurídica da sociedade, em certas circunstâncias, a ser 

instrumento para a perpetração de fraude contra os credores. 

(CAPINHO, 2016, p. 75) 

 

Ou seja, a personalidade jurídica em determinado momento será 

desconsiderada não acontecendo sua efetiva nulidade, e por isso sua 

personalidade será válida e eficaz em relação aos demais negócios em que 

a sociedade se encontra. (CAPINHO, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Como já elucidado a reforma trabalhista em alguns aspectos vem 

determinar novos conceitos para com as sociedades empresárias visando 

uma maior integridade dos trabalhadores, pelo menos nos pontos que 

foram abordados no presente artigo. 

Os moldes da reforma trabalhista, principalmente no que tange a 

Alteração da definição de grupo econômico, que nada mais é que 

determinada situação que faz com uma ou mais empresas estejam sob a 

direção ou administração de outra, mesmo que cada uma delas tenha sua 

autonomia e conheçam o grupo de forma espontânea. 

Portanto, se duas ou mais empresas forem reconhecidas como 

integrantes de grupo econômico e mesmo que tenha havido prestação de 

serviço pelo funcionário em somente uma das empresas, as demais poderão 

responder, de forma solidária, pelas verbas trabalhistas decorrentes de 

reclamações trabalhistas ajuizadas na justiça.  

Tendo em vista a responsabilidade trabalhista na sucessão de 

empregadores ficou claro que a sucessão trabalhista se dará de forma 

integral e, por consequqencia o sucessor devrá ser responsabilizados pelos 

débitos trabalhistas sempre que houver mudança de propriedade, bem 

como da mudança, significativa, na estrutura jurídica da empresa.  
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Ainda tem-se a limitação da responsabilidade trabalhista do sócio 

retirante que deve se dar no máximo até dois anos após o trespasse, desde 

que não seja comprovada fraude, portanto, não há dúvidas de que o sócio 

retirante deve responder de forma solidária com os novos sócios da 

empresa. 

Por último, mas não menos importante a desconsideração da 

personalidade jurídica visa proporcionar ao empregado e também ao 

empregador maior segurança jurídica, pois traz defesa mais ampla ao 

patrimônio do empregador, no entanto, deve ficar claro que é uma medida 

extrema e pode-se dizer que “cirúrgica”, pois tem como visão principal a 

coibição de fraude ou mesmo do abuso de direito. 

Dessa forma há que se dizer que a reforma trabalhista pelo menos 

em parte vem beneficiar o trabalhador, assegurando-lhe que não se torne 

vítima de fraude societária. 

A reforma também vem beneficiar os sócios, levando em 

consideração a limitação de sua responsabilidade para com a sociedade e 

para com os empregados que nela trabalham, pois o conceito de 

desconsideração da personalidade jurídica que foi implantado na CLT 

subsidiariamente ao Código de Processo Civil vem trazer um maior 

conforto aos sócios, pois tem como intuito separar os sócios que podem ou 

não podem ser responsabilizados por determinados atos. 

Nessa toada, insta salientar que as alterações promovidas pela 

Reforma Trabalhista nesses, e em outros pontos, não elucidados neste 

artigo, visam modernizar a legislação, trazer uma maior segurança jurídica 

às relações, bem como tornar a Justiça do Trabalho mais efetiva, evitando 

inconsistências e práticas abusivas que já se tornaram corriqueiras nos 

processos trabalhistas. 
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RESUMO Este trabalho tem como objetivo mostrar a situação das 

mulheres que cumprem pena em estabelecimento prisional de Belo 

Horizonte, MG. Discute-se a realidade carcerária feminina brasileira, a 

partir da coleta de informações históricas do surgimento dos presídios 

femininos no Brasil, bem como da entrevista com uma apenada que 

cumpre pena no regime semiaberto no Complexo Penitenciário Feminino 

Estevão Pinto. Pela entrevista, buscam-se evidências que representam, de 
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forma genérica, a realidade vivida pelas mulheres apenadas que cumprem 

penas no sistema prisional brasileiro. Também, a pesquisa abrangeu 

referências bibliográficas e estudos de casos que tratam do tema em foco, 

bem como os dados quantitativos referentes ao sistema carcerário 

brasileiro, especificamente no que tange à situação carcerária feminina. 

Ressalte-se que, dentre as fontes principais, utilizou-se o Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), por se tratar de dados 

oficiais do Ministério da Justiça e de Segurança Pública (2018).  

PALAVRAS-CHAVE: Presídio Feminino; Realidade Carcerária; 

Dignidade da Pessoa Humana; Mulheres Presas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A dignidade humana é resultado de um processo histórico que 

transcorre ao longo do tempo por meio de conquistas políticas, do domínio 

do conhecimento humano e da própria natureza, portanto resulta da 

civilização. Foram anos de batalhas, estudos e ações para que a 

humanidade pudesse efetivar direitos e condições de subsistência 

adequadas aos homens, mulheres, crianças e idosos. No entanto, as 

condições humanas que se encontram cumprindo penas nas instituições 

prisionais brasileiras sofrem as consequências das injustiças persistentes 

que ainda existem na sociedade brasileira, cujas desigualdades estão 

difusas em todo o território brasileiro. Nesse sentido, a penitenciária é o 

lugar que melhor evidencia a perda da dignidade humana existente na 

sociedade, que procura paradoxalmente ressocializar por meio da exclusão 

social dos indivíduos que efetivamente já vivem à margem da sociedade. 

Como ressocializar alguém que não fora socializado, que sempre esteve à 

margem da sociedade, estigmatizado pelos estereótipos e pelos sentimentos 

de vingança? 

 Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar a situação das mulheres 

presas no Brasil. Em primeiro lugar, perpassa-se por um breve histórico do 

surgimento das prisões femininas, a fim de dar noções sobre as raízes do 

encarceramento feminino. Em segundo lugar, discorre-se, rapidamente, 

sobre as visões teóricas que recaíam sobre as mulheres que cometiam 
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crimes até a primeira metade do século XX. Em terceiro lugar, trata-se de 

um panorama sobre a situação dos presídios femininos no Brasil, tendo 

como uma das bases às obras de Drauzio Varella. Por fim, um estudo de 

caso será tomado como referência, para ilustrar e esclarecer a perspectiva 

da mulher que comete o crime. 

 

2 BREVE HISTÓRICO DO ENCARCERAMENTO FEMININO 

 

 A princípio, durante o período colonial, a sistemática punitiva no 

Brasil centrava-se na crueldade e que, segundo Motta (2011), 

“compreendia em primeiro lugar o acréscimo, a multiplicação e a 

intensidade do sofrimento que acompanhava cruelmente a morte natural 

resultante dos flagelos [...]”. Pensava-se, substancialmente, no castigo 

físico em detrimento da humanização dos acusados e dos sentenciados. 

Era, por evidente, uma alusão implícita ao Código de Hamurabi, regido, no 

caso brasileiro, pelas ordenações manuelinas e filipinas. 

 Conforme o autor supracitado, a racionalidade impregnada de 

desumanização desse período não abrangia a penalidade carcerária, a qual 

somente foi adotada em 1830, com a criação do Código Penal do Império. 

Até então, a mentalidade dominante era a punição corporal e o degredo. 

É importante ressaltar que, ainda durante a regência das ordenações 

europeias, “os cárceres no Brasil [...] eram lugares onde se guardavam os 

criminosos, esperando que a sanção dos tribunais os levasse à punição 

corporal e pública” (MOTTA, 2011, p. 83). 

 Com o advento da Constituição de 1824, identifica-se a adoção de 

uma postura mais humanitária na aplicação de penas, abolindo os açoites, a 

tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Em comento 

ao Código de 1830, o jurista Thomas Alves (apud Motta, 2011), 

condenando a pena de morte, afirmou: 

 

O fim principal da pena é a regeneração do homem ou a sua 

correção moral e o exemplo, todos os mais estão circunscritos 

ou dependentes daqueles. Ora, a pena de morte não preenche 
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o fim principal, não corrige nem serve de exemplo. A 

cessação da vida fará desaparecer, embora, o homem mau, 

mas de quem se deveria esperar alguma coisa, talvez, pelo 

arrependimento e pelo remorso. Matar o criminoso é o mesmo 

que o médico que amputa um membro do corpo humano, não 

porque seja necessário à cura, e sim porque a cura seja mais 

difícil e morosa. E qual o lucro da sociedade? Perder um 

homem que podia ganhar e de quem podia ganhar bons 

serviços. Eis a pena de morte contrariando o fim principal da 

pena – a regeneração do homem ou sua correção moral. 

 

 Andrade (2011), citando Beccaria, argumentou que o Código Penal 

do Império deslocou sua atenção para a prevenção, abandonando a marca 

retributiva ou vingativa das penas adotadas anteriormente. Dessa forma, 

“os castigos cruéis [seriam] contraproducentes, devendo a lei penal servir 

para proteger a sociedade do arbítrio estatal e para dar uma resposta 

punitiva aos que delinquiram” (ANDRADE, 2011, p. 54). Nesse cenário, as 

discussões se centraram na recuperação moral dos transgressores, pautando 

argumentos que evidenciassem o caráter preventivo das ações delituosas. 

 O Código Criminal de 1830 estabeleceu a pena de prisão com 

trabalho, determinando que os réus se ocupassem diariamente de atividades 

laborais. Essa inovação, segundo a autora, representou a nova óptica 

punitiva de meados do século XIX. “Estar na vanguarda era investir em 

novos cárceres e, principalmente, em outra ideologia punitiva, capaz de 

superar os açoites, a pena de morte, os castigos físicos e as masmorras” 

(ANDRADE, 2011, p. 55). 

 Andrade argumentou ainda que, no plano prático, a província de 

São Paulo e a Corte do Rio de Janeiro destacaram-se nacionalmente, por 

investir na criação de estabelecimentos adequados à nova realidade que se 

instaurava.   

O aparecimento da Casa de Correção de São Paulo, em 1852, 

bem como a do Rio de Janeiro, em 1850, significou a 

materialização de uma nova percepção das formas de 

atribuição e execução das penas que vinha se dando desde o 

processo de independência (SALLA apud ANDRADE, 2011, 

p.55). 
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 Adiante, o Código passou por uma nova reforma, em 1890, 

acompanhando o cenário político brasileiro da época: uma recém-formada 

república e a abolição da escravatura. O Código inovou em vários aspectos, 

mantendo uma evolução humanista em sua estrutura legal: 

 

[...] além de eliminar todos os artigos referentes à escravidão, 

aboliu as penas de galés e o caráter perpétuo das penas, que 

deveriam limitar-se a trinta anos de cumprimento máximo por 

condenação; consagrou a privação de liberdade como forma 

de punição privilegiada no país; instituiu a retroatividade da 

lei penal diante de uma lei mais benéfica para o condenado; 

fixou o modelo penitenciário irlandês como padrão para as 

penitenciárias brasileiras e previu a progressão de regime para 

os apenados (ANDRADE, 2011, p. 56). 

 

 Malgrado as discussões sobre o Código de 1890, no plano teórico, 

Andrade afirma que seus efeitos práticos foram quase inexistentes, 

sobretudo em relação às previsões carcerárias. Uma nova reforma, então, 

surgiria na década de 1940, buscando cumprir e conciliar as formalidades 

escritas com a realidade social. 

 Em meio ao governo ditatorial de Getúlio Vargas, com a reforma do 

Código Penal e a criação do Código Processual Penal, surge o cárcere para 

mulheres. Aqui, os tempos são promissores: a pena tornou-se 

individualizada e a ressocialização dos presos constituiu um dos pilares 

dessa estrutura carcerária modernizada. De acordo com Andrade (2011, 

p.190), 

[como] preocupação constante desde a década de 1920, o 

encarceramento feminino estava, por razões diversas, cada 

vez mais na ordem do dia para os penitenciaristas. Inserido 

em um contexto mais amplo, em uma época de intensa 

ebulição penitenciária, como foram as décadas de 1930 e 

1940, quando reformas prisionais eram pensadas e 

executadas, o Conselho Penitenciário do Distrito Federal, bem 

com os Conselhos de alguns estados, tornaram-se órgãos 

ativos. 

 

 Ainda segundo a autora, tais conselhos já vinham exercendo 

pressão, junto aos penitenciaristas, para que a situação do cárcere de 

mulheres pudesse ganhar destaque e ser mais bem analisado. O caso 

brasileiro, em relação à América Latina, era de atraso e contribuiu para 
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alertar da necessidade de se debater sobre a temática. Os penitenciaristas 

nacionais, a fim de estudar a situação das presas nos demais países latino-

americanos, buscaram absorver as ideias e as experiências já vividas por 

eles, por meio de congressos de criminologia.  Diante dos temas em voga – 

importância do serviço social, substituição de penas privativas de 

liberdade, tratamento aos perversos, inclusão da psicanálise etc. -, o 

investimento na modernidade punitiva passou a ser uma possibilidade 

concreta, e não mais uma superficialidade teórica. Assim, em 1937, foi 

criada a primeira instituição prisional brasileira com foco ao tratamento de 

mulheres, na cidade de Porto Alegre, o Reformatório de Mulheres 

Criminosas (mais tarde chamado de Instituto Feminino de Readaptação 

Social). 

 

3 A MULHER CRIMINOSA NO PASSADO 

 

 O olhar da sociedade sobre as mulheres evidentemente sofreu 

mudanças ao longo dos anos, sobretudo com as conquistas alavancadas 

pelas lideranças femininas (não apenas em termos políticos, mas em sociais 

também). Entretanto, ainda há uma grande resistência na esfera prisional, 

quando se trata de encarar a realidade das mulheres que transgridem as leis. 

 No início do século XX, é possível identificar a linguagem utilizada 

por Lemos Britto para referir-se às mulheres encarceradas, apartando-as em 

dois tipos: 

Ao lado da mulher honesta e de boa família condenada por 

um crime passional ou culposo, ou que aguarda julgamento, 

seja por um aborto provocado por motivo de honra, seja por 

um infanticídio determinado muita vez por uma crise psíquica 

de fundo puerperal, estão as prostituídas mais sórdidas vindas 

como homicidas da zona do baixo meretrício, as ladras 

reincidentes, as mulheres portadoras de tuberculose, sífilis e 

moléstias venéreas ou de pele, hostis à higiene, quando não 

atacadas de satiríase, tipos acabados de ninfômanas, que 

submetem ou procuram submeter pela força as primeiras aos 

mais repugnantes atos de homossexualismo… (BRITTO apud 

Andrade, 2011) 
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 Segundo Andrade (2011), “em geral, os estereótipos criminosos são 

destilados em análises ‘sociológicas’ sobre a delinquência feminina, que 

indagam se a mulher é ou não mais criminosa que os homens e questionam 

os baixos índices de mulheres delinquentes no país”. Destaca-se que essa 

perspectiva é do início do século XX, mas retrata visões anteriores, como, 

por exemplo, a de Lombroso de 1893, que apresenta uma escala das 

mulheres criminosas – nata (a pior de todas) à honesta. Dentro dessa 

categorização, Lombroso dividia as mulheres entre as “más, 

masculinizadas e primitivas” e as “civilizadas, femininas e seguidoras das 

leis”, mas com traços comuns entre uma e outra, como a potencialidade 

para o desvio moral. 

 Sobre as teorias que ganharam maior representatividade durante o 

século XIX, Helpes (2013) afirma que se baseavam em características bio-

psicológicas clínicas, levando em consideração a natureza “passiva” da 

mulher. Isto é, as mulheres que cometiam crime quebravam as regras de 

sua natureza, tendo um organismo masculinizado. Em suma, tais teorias 

tinham como fulcro o determinismo biológico. 

 Há ainda outro paradigma predominante, o psicossocial. Neste caso, 

a mulher criminosa se opõe ao seu papel social, mesmo que 

inconscientemente. Embora trate de uma perspectiva diversa, “aqui a 

mulher criminosa também é apontada como aquela que não consegue 

cumprir seu papel de mulher na sociedade, recorrendo, assim, ao crime” 

(HELPES, 2013, p. 165). De acordo com os paradigmas sociais da época, 

em que o patriarcado era dominante, esperava-se da mulher 

comportamentos de submissão à figura masculina, cumprindo funções 

predominantemente domésticas, no que concerne aos cuidados de casa e 

dos filhos. Em todas as teorias, nesse sentido, a mulher criminosa é vista 

como dotada de uma essência masculina. 

 

Para S. Freud, a mulher destina-se às funções de esposa e 

mãe. A mulher “saudável” seria a mãe-narcisista, que tenta 

compensar a falta do pênis por meio da beleza e da 

maternidade. O masoquismo também seria sinônimo de 
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saúde, pois a passividade feminina no sexo faria com que o 

prazer residisse na dor infligida pelo homem à mulher. De 

acordo com esta interpretação, a mulher criminosa é aquela 

que tenta ser um homem, por não conseguir lidar com a 

natural inveja do pênis (RATTON, GALVÃO, & ANDRADE 

apud HELPES, 2013). 

 

 Como verificado supra, as análises sociológicas até a primeira 

metade do século XX sobre a criminalidade feminina eram puramente 

psicológicas, voltadas para uma sistemática baseada no determinismo 

biológico, centrada numa ideia de “essência”. 

 

[...] em todos os casos trata-se de uma “essência” feminina 

que está em discussão, seja a mulher criminosa rompendo, ou 

não se adequando a esta “essência”, ou utilizando-se dela para 

alcançar maior proveito perante a Justiça (HELPES, 2013). 

 

 Esse aspecto começou a se modificar na segunda metade do século 

passado, quando o foco dos argumentos centrais se deslocou para o âmbito 

social, principalmente a partir das ideias do gênero feminino 

desencadeadas por Beauvoir [1949]/(2009) que repercutiram no imaginário 

social e contribuíram para formular novas ideias sobre a situação da mulher 

na sociedade. 

 No decorrer da década de 1970, desenvolveu-se a Teoria da 

Igualdade de Gênero. Conforme Helpes (2013), “acreditava-se que o 

aumento da participação feminina em todas as esferas do espaço público 

levaria também ao aumento de sua participação na ilegalidade”. Por outro 

lado, em resposta, surgiu a Teoria da Desigualdade de Gênero, para a qual: 

 

[...] a mulher permanece em uma situação de desigualdade 

social e econômica e, sendo chefe de família, a mulher, que 

muitas vezes encontra-se renegada a uma situação de pobreza, 

recorre ao crime para garantir a própria sobrevivência e de 

seus familiares (RATTON, GALVÃO, & ANDRADE apud 

HELPES, 2013). 

 

 No contexto social contemporâneo, as análises sobre a mulher 

criminosa são muito mais abrangentes. Isto é, estão além da simples 

consideração sobre o espaço que a mulher ocupa no meio social. 
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Verificam-se empenhos políticos (tanto da seara criminal como da 

execução penal) e econômicos na persecução de uma ideia criminológica 

concreta sobre a figura feminina. Mas, não é uma discussão que se firmará 

sobre uma conclusão estática, fixa. As sociedades são dinâmicas, portanto 

os problemas enfrentados por elas também o são: “[…] ao aumento da 

complexidade, seguem novos problemas que, não raramente, denotam o 

esgotamento explicativo de critérios jurídicos tradicionais, demandando 

estudos que propiciem um já indispensável aprimoramento” (D’ÁVILA, 

2017). 

 Assim, o retrato da criminologia e da política criminal hoje tem 

como um de seus pilares as estatísticas criminais, que variam conforme o 

tempo. 

 Para Filho (2012), 

 

[...] os criminólogos sustentam que, por intermédio das 

estatísticas criminais, pode-se conhecer o liame causal entre 

os fatores de criminalidade e os ilícitos criminais praticados. 

Destarte, as estatísticas criminais servem para fundamentar a 

política criminal e a doutrina de segurança pública quanto à 

prevenção e à repressão criminais. 

 

Para melhor esclarecimento da situação da mulher nas prisões 

femininas no Brasil moderno, consideram-se as realidades sociais, 

econômicas e de política criminal, a partir dos seguintes temas: a fala de 

uma mulher que cumpre pena no Complexo Penitenciário Feminino 

Estevão Pinto, por meio de uma entrevista realizada com essa apenada, a 

qual está cumprindo pena no regime semiaberto; e em estudos acadêmicos 

fundamentados em pesquisa bibliográfica e trabalhos científicos que se 

referem ao objeto desse estudo. 

 

4 UM PANORAMA DA SITUAÇÃO DOS PRESÍDIOS FEMININOS 

NO BRASIL 

 

 Varella (1999) narra sua experiência perante uma penitenciária 

masculina. No decorrer de toda a obra, evidencia-se como funciona o 
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ambiente masculino no cumprimento da pena e qual tratamento é oferecido 

pela sociedade e seus familiares a estes homens quando privados de sua 

liberdade. Varella afirma que as visitas em presídios masculinos são 

comuns e que há respeito entre os detentos quando elas acontecem, sejam 

íntimas, seja de qualquer outro parente que se desloque para lhe prestar 

apoio. 

 Em 2017, Varela publica as Prisioneiras, na qual o autor evidencia 

a situação das mulheres detentas na Penitenciária Feminina da Capital 

(SP). Nesse trabalho, Varella procura mostrar a realidade vivida pelas 

presas da penitenciária e como elas se organizam para sobreviverem às 

precárias condições dos estabelecimentos prisionais femininos existentes 

no Brasil, cujas regras são similares às existentes nas penitenciárias 

masculinas: há um código de leis não escrito e a predominância da coerção 

informal do Primeiro Comando da Capital (PCC). 

 A situação da mulher na sociedade brasileira é problemática e está 

refletida em muitas práticas sociais, que podem ser verificadas pela elevada 

taxa de feminicídios e agressões sofridas pelas mulheres, sejam pelos 

próprios companheiros, ou outros homens que percebem a mulher pelo viés 

cultural do patriarcalismo, que reflete a supremacia masculina nas relações 

sociais cotidianas, sejam nos espaços do trabalho, da vida doméstica ou 

mesmo nos espaços urbanos em que se expõem. Fato que se diferencia das 

masculinas, pois o que se vê são mães realizando longas viagens, 

percorrendo caminhos árduos e despendendo dias de folga para visitar seus 

entes presos nas inflacionadas localizações presidiárias. Importante 

salientar que nestas visitas não apenas existe o sacrifício da distância, 

dificilmente superado por fatores muitas vezes econômicos, mas há 

também o da revista, dito constrangedor, pelas quais os visitantes devem 

passar, além do ambiente pouco confortável e nada acolhedor. 

Chova, faça frio ou calor, quem passa na frente de um 

presídio masculino nos fins de semana fica surpreso com o 

tamanho das filas, formadas basicamente por mulheres, 

crianças e um mar de sacolas plásticas abarrotadas de 
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alimentos. Já na tarde do dia anterior chegam as que armam 

barracas de plástico para passar a noite nos primeiros lugares 

da fila, posição que lhes garantirá prioridade nos boxes de 

revista e mais tempo para desfrutar da companhia do ente 

querido. Em onze anos de trabalho voluntário na Penitenciária 

Feminina, nunca vi nem soube de alguém que tivesse passado 

uma noite em vigília, à espera do horário de visita 

(VARELLA, 2017, p.27). 

 

É necessário considerar que a fisiologia feminina é diferente da 

fisiologia masculina, portanto requer tratamentos distintos, fato muitas 

vezes negligenciado nos presídios, principalmente quanto à higiene, em 

que nos presídios femininos não são oferecidos materiais para as devidas 

necessidades da saúde da mulher, como papel higiênico, absorventes, 

sabonetes, pastas dentárias etc. Noutro aspecto, que envolve a saúde 

psíquica da mulher, o abandono e a falta de vínculos afetivos, são fatores 

que contribuem para o desenvolvimento de quadros psicopatológicos muito 

comuns entre as detentas. Como consequência, têm-se mulheres 

deprimidas, agressivas, sem perspectivas do futuro, confusas e 

abandonadas. Esse sentimento de abandono se potencializa quando o 

companheiro, que em grande parte dos casos se figura como responsável 

pela prisão da mulher, rompe o relacionamento, o que a leva à abstinência 

sexual. Em muitos casos, a fim de suprir tais necessidades bio-

psicológicas, envolvem-se emocional e sexualmente com outras presas. 

 Segundo dados levantados pela Infopen (Informações 

Penitenciárias), em Junho de 2016, 62% das mulheres privadas de 

liberdade no Brasil são solteiras, 23% declaram-se em União estável, 

outros 6% dividem-se entre mulheres divorciadas e viúvas e apenas 9% são 

casadas. Tais dados corroboram com a hipótese de que, quando a mulher 

vai presa, esta não terá o apoio de um companheiro, pois, após algumas 

semanas, passam a declarar-se “solteiras”. 
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4.1 A ASSISTÊNCIA MÉDICA E O AUXÍLIO À SAÚDE DAS 

APENADAS 

 

 A lei de execuções penais n° 7.210, de 11 de julho de 1984, em seu 

artigo quatorze, garante tanto ao preso quanto ao internado assistência à 

saúde, o que abrange o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

Além disso, o estabelecimento que não possuir o suporte adequado para 

que o devido auxílio seja prestado, deverá, mediante autorização, ser 

realizado em outro local. No que diz respeito especificamente às mulheres, 

a estas, além das garantias já citadas, está assegurada a assistência médica 

no pré-natal e no pós-parto, o que se estende aos recém-nascidos. 

 Segundo o Infopen, em 2016, as Unidades da Federação passaram a 

apresentar módulos de saúde internos, mas em alguns estados, como o Rio 

de Janeiro, apenas 1% de mulheres possuem essa assistência dentro do 

próprio presídio. Já no Acre, essa portagem mostra-se um pouco mais 

significativa, alcançando uma percentagem de 22%. Em Minas Gerais, 

99% das mulheres encontram-se em penitenciárias com assistência médica 

interna. 

 Importante ressaltar que a simples existência desses módulos de 

saúde internos não faz com que as presas possam gozar de uma saúde 

sólida, pois, normalmente, tais atendimentos abrangem apenas os básicos, 

devido à estrutura precária e à falta de equipamentos necessários para 

constatação de doenças mais complexas, ou devido à falta de medicação 

adequada para cada caso clínico. 

 Em entrevista com Patrícia Almeida150, hoje cumprindo pena no 

Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, a apenada afirmou que as 

condições oferecidas para as presas diante de queixas de saúde são 

resolvidas apenas com Dipirona Sódica, estejam elas com quaisquer tipos 

 
150 Para efeitos deste trabalho, o nome é puramente fictício. 
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de dor ou sintomas, o remédio é oferecido como forma de auxiliar estas 

mulheres. 

 Não há dúvidas que tal comportamento dificulta o diagnóstico de 

possíveis doenças e que pode inclusive retardar ou dificultar uma possível 

cura. A entrevistada também afirmou, em sua fala, que usa medicamentos 

para dormir e permanecer psicologicamente estável naquele ambiente, isto 

é, em seu dormitório. Mais adiante, abordaremos o estudo de caso 

completo da apenada. 

 Diante disso, ainda segundo o Infopen, os óbitos nos presídios de 

Minas Gerais, no ano do levantamento, deram-se por causas naturais e 

suicídios. Nestes casos, uma possível explicação é o fator psicológico, que 

permanece instável e extremamente volátil durante o tempo de 

cumprimento de pena dada as circunstâncias elencadas anteriormente a 

respeito do abandono familiar. 

 Já sobre a assistência à presa grávida, além das garantias dadas 

durante a gravidez, estende-se também ao recém-nascido. O Ministério da 

Saúde recomenda que a amamentação seja exclusiva até os seis meses de 

idade da criança para um desenvolvimento saudável; assim a Justiça 

determina que seja feito. Em Prisioneiras, o autor descreve como é 

realizado este aleitamento: as mães dispõem de celas com berços, 

prateleiras com fraudas, varais para as roupas secarem, entre outros 

utensílios necessários para conforto de mãe e filho. 

 Contudo, um quadro mental complexo começa a surgir e aterrorizar 

as mulheres grávidas que cumprem penas. Após seis meses do parto, as 

mães são separadas de seus filhos, e, por conseguinte, desenvolvem 

depressão profunda, surtos ao longo dos dias e, até mesmo, pretensões 

suicidas. 

A separação dos filhos é um martírio à parte. Privado da 

liberdade, resta ao homem o consolo de que a mãe de seus 

filhos cuidará deles. Poderão lhes faltar recursos materiais, 

mas não serão abandonados. A mulher, ao contrário, sabe 
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que é insubstituível e que a perda do convívio com as 

crianças, ainda que temporária, será irreparável, porque se 

ressentirão da ausência de cuidados maternos, serão 

maltratadas por familiares e estranhos, poderão enveredar 

pelo caminho das drogas e do crime, e ela não os verá 

crescer, a dor mais pungente (PRISIONEIRAS, P.32). 

 

 Verifica-se, portanto, que as mulheres mães em um presídio são 

expostas a diversas situações que a abalam psicologicamente, e a quebra 

desse vínculo com seu filho toma proporções ainda maiores. Com efeito, 

em 20 de fevereiro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça concedeu um 

Habeas Corpus coletivo, HC 143641, que substituiu a prisão preventiva por 

domiciliar de mulheres presas, que sejam gestantes ou mães de crianças de 

até 12 anos ou de pessoas com deficiência. O que se pode analisar é uma 

humanização da mulher, e uma possível barreira para que os problemas 

citados anteriormente venham a acontecer. 

 Mesmo assim, ainda é muito comum a perda da guarda dos filhos 

pelas presas. Um problema a mais que assola o psicológico dessas 

mulheres desamparadas. Conforme a jornalista Nana Queiroz, 

 

Pesquisadores estimam que por volta de 85% das mulheres 

encarceradas sejam mães. Quando detidas, seus filhos são 

distribuídos entre parentes e instituições. Só 19,5% dos pais 

assumem a guarda das crianças. Os avós maternos cuidam dos 

filhos em 39,9% dos casos, e 2,2% deles vão para orfanatos, 

1,6% acabam presos e 0,9%, internos de reformatórios 

juvenis. Se os membros da família não podem mais sustentar 

a criança por razões de saúde ou por não atenderem às 

exigências financeiras do Estado para adquirir a guarda [...] os 

pequeninos se tornam alvo de disputa judicial e as mães 

presas podem perder sua guarda. O destino das mães é 

decidido em varas criminais e o das crianças, em varas de 

infância e juventude. Esses dois departamentos da Justiça 

brasileira não estão conectados, ainda, por nenhum sistema 

informatizado. Assim, cada causa segue tramitando como se a 

outra não existisse. Durante o processo, os fóruns enviam 

intimações para o endereço dos pais que têm registrados em 

seus arquivos. Essas cartas chegam às antigas casas das presas 

e ficam mofando nas caixas de correio. Elas nunca descobrem 

que foram convocadas a depor e manifestar interesse por 

manter seus filhos e faltam às audiências. O Estado entende a 

ausência como desinteresse e mergulha a criança no 
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burocrático e ineficiente sistema de abrigos e adoção 

(QUEIROZ, 2015). 

 

 Diante desses fatos, observa-se que há nítida negligência do Estado 

no cumprimento das leis que regem o sistema prisional em geral, mas ainda 

é mais grave quando se refere aos presídios femininos, que, pelo já 

exposto, a situação da mulher nesses locais é ainda piorada pela cultura 

patriarcal e discriminatória difusa e presente na sociedade brasileira, 

realidade que pode ser observada nos presídios em geral e em especial aos 

destinados às mulheres condenadas. O que se constata são presídios sem 

estrutura, com profissionais pouco capacitados e desrespeitosos às 

exigências legais151. No fim, através desse ambiente hostil, tornam-se ainda 

mais agressivas e revoltadas. São abandonadas pelos familiares e pelo 

próprio Estado. 

Se o objetivo é construir uma sociedade com baixos índices de 

criminalidade, então deve-se empregar meios eficazes e efetivos para 

combater as infrações penais. Certamente, a negligência não é um desses 

meios. Basta olharmos para os índices que notaremos a ineficiência das 

políticas criminais: segundo a Infopen, de 2000 a 2016 houve um aumento 

de 455% de aprisionamento feminino. Outros países com índices altos não 

apresentam, para o mesmo período, sequer 20% de aumento – Estados 

Unidos e Tailândia. A china, em segundo colocado, chegou a 105%. O 

aumento do aprisionamento feminino, estonteador, nos mostra que as 

 
151 A título de exemplificação, segundo a Lei de Execução Penal (1984), em seu artigo 11, 

a assistência será: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. O artigo 14 

assim dispõe: “a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e 

curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico”; §2°: 

“quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência 

médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 

estabelecimento”. Das exigências legais, é evidente que todas devam ser prestadas 

conforme à dignidade da pessoa humana, em consonância à Constituição da República. 

O provimento precário dessas assistências constitui clara afronta à Carta Magna, muito 

embora se cumpra, com um mínimo de recursos possíveis, a lei infraconstitucional.  
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políticas criminais não estão sendo incisivas, mas ineficazes e desconexas 

com a realidade. 

 

4.2 PRISÃO FEMININA PELO TRÁFICO DE DROGAS 

 

 O Brasil apresenta significativa participação da mulher em delitos, 

o que nos leva a ser o país com a quarta maior população carcerária 

feminina no mundo. Segundo a Infopen, o número de mulheres privadas de 

liberdade no Brasil, no ano de 2016, é de 42 mil. 

 Ao apurar por qual tipo penal é responsável por tais prisões, chega-

se à conclusão que 62% destas mulheres encontram-se presas devido à Lei 

do tráfico de Drogas e Entorpecentes. Para entender a motivação destas 

mulheres para se sujeitarem a participar do mundo do tráfico, é preciso que 

se faça uma análise profunda, histórica, da influência recorrente do gênero 

presente até os dias atuais na sociedade. As desigualdades de gênero levam 

a mulher a ter dificuldades para buscar seu espaço, sejam eles no âmbito do 

desemprego, da desigualdade social, com cunho financeiro desfavorável, 

dos fatores psicológicos, todos estes como elementos negativos que podem 

levar a mulher a buscar resolver tais questões através do tráfico. Segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da 

Estatística de Gênero, indicador social das mulheres no Brasil: 

Na maioria das sociedades, há diferenças e desigualdades 

entre mulheres e homens nas funções e responsabilidades 

atribuídas, atividades desenvolvidas, acesso e controle sobre 

os recursos, bem como oportunidades de tomada de decisão. 

Estas diferenças e as desigualdades entre os sexos são 

moldadas ao longo da história das relações sociais, mudando 

ao longo do tempo e em diferentes culturas. 

 

 De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), com apoio da ONU Mulheres, em sua primeira pesquisa que 

analisa a tolerância da sociedade brasileira em relação à violência contra as 

mulheres, concluiu que 40,9% dos entrevistados concordam que o homem 
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deve ser a cabeça do lar, contudo, no plano real, o que se observa são 

famílias sem a presença desta figura masculina, e nos casos que o homem 

encontra-se preso, a mulher e os filhos são abandonados e expostos a 

condições de miserabilidade e exclusão social. É nesse contexto que a 

mulher entra em um estado de conflito interno, e em um ato de desespero, 

quase sempre em nome dos filhos, se submetem ao tráfico. Iniciam, na 

maioria dos casos, ajudando o parceiro privado da liberdade através das 

visitas, introduzindo as drogas nas partes íntimas. Adquirindo experiência, 

recebem encomendas para o companheiro, e neste dominó do tráfico, ao 

final, já estão comandando o esquema. 

Reconhecer a discriminação de gênero que marca a entrada 

das mulheres no tráfico de drogas não significa afirmar que as 

mulheres são meras vítimas de homens ou que não sabem se 

defender. De todo modo, o que não se deve fazer é 

criminalizar duramente os empregos de pior remuneração 

dentro do comércio de drogas, pois isso é agir de forma 

seletiva, penalizando por gênero, uma vez que são esses os 

empregos de que muitas mulheres dependem para a 

manutenção de suas famílias (RAMIRES & ANTUNES, 

2018, p.98). 

 

 Assim sendo, o que se vê é um endurecimento da lei no que se 

refere à repressão do comércio da droga, contudo tal medida só atinge de 

forma dura um determinado grupo - o feminino -, que, por fatores já 

apresentados e inseridos no seu contexto de vida, as levam para a prática 

do tráfico. A prisão em específico não irá prevenir tais atos, pois trata-se de 

um ato condicionado por fatores conjuntos e que devem ser resolvidos 

individualmente nas respetivas áreas causadoras de desigualdades. Dessa 

forma, a atual forma de punir este delito somente proporciona presídios 

desumanos e humilhantes para a figura feminina. 

 Para Nana Queiroz (2015), a presença das mulheres no tráfico é 

evidente: 

Em geral, é gente esmagada pela penúria, de áreas urbanas, 

que buscam o tráfico como sustento. São, na maioria, negras e 

pardas, mães abandonadas pelo companheiro e com ensino 

fundamental incompleto. 
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Segundo o Ministério da Justiça, entre 2007 e 2012, a 

criminalidade cresceu 42% entre as mulheres — ritmo 

superior ao masculino. Uma tese em voga entre ativistas da 

área é a de que a emancipação da mulher como chefe da casa, 

sem a equiparação de seus salários com os masculinos, tem 

aumentado a pressão financeira sobre elas e levado mais 

mulheres ao crime no decorrer dos anos. 
Dados comprovam a teoria. Os delitos mais comuns entre 

mulheres são aqueles que podem funcionar como 

complemento de renda. […] tráfico de entorpecentes lidera o 

ranking de crimes femininos todos os anos no Censo 

Penitenciário. Os próximos da lista, e para os quais vale o 

mesmo raciocínio, são os crimes contra o patrimônio, como 

furtos e assaltos (QUEIROZ, 2015).  

 

 

5 ESTUDO DE CASO: PATRÍCIA ALMEIDA  

 

 A entrevista152 com a apenada foi realizada no escritório de 

advocacia em que ela trabalha. A equipe da pesquisa procurou um dos 

sócios desse escritório que nos concedeu o espaço. 

 Patrícia Almeida é uma mulher de 40 anos, de ensino médio 

completo, cumprindo pena desde 2004. Sua vida esteve, grande parte do 

tempo, relacionada à criminalidade. Passou sua infância, dos 6 aos 12 anos, 

em uma escola para Freiras, pois sua mãe não tinha dinheiro para bancar 

uma escola particular; lá, não passava dificuldades. Entretanto, teve uma 

adolescência complicada, parecida com a de muitos brasileiros. Ela nos 

informa que foi um impacto psicológico muito grande ao ver sua família 

com pouco aporte financeiro, suas irmãs com quase nenhum acesso à 

educação e com a comida em escassez.  Essas condições e os infortúnios da 

vida levaram-na ao mundo das infrações penais. 

 Aos 15 anos, Patrícia se envolveu com um crime de homicídio, foi 

denunciada como coautora e cumpriu pena por 6 meses dentro de uma cela 

com outros presos mais velhos. À época, estavam todos misturados, presos 

de todos os tipos, idades e gênero. Certamente, aquela experiência não 

 
152 Uma observação deve ser feita: por substituição, achamos mais adequado o termo 

diálogo, pois Patrícia estava compartilhando experiências de sua vida, relatando sua 

vivência nos presídios e no mundo da criminalidade. Mas, por tecnicidade, chamaremos 

de entrevista. 
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serviu para ressocializá-la; pelo contrário, apenas surgiu como condição 

adicional de incremento da criminalidade. Lá, ela ganhou mais experiência 

no mundo do crime, aprendeu a fazer mais contra a lei. 

 Anos mais tarde, em 2004, foi condenada e presa pelo crime de 

Tráfico de Drogas. Enquanto cumpria pena, uma alcunha logo tomou 

forma e lugar em sua vida: a Rainha do Tráfico da cidade de Pouso Alegre. 

Ainda presa, envolveu-se em um esquema criminoso, com outras 26 

pessoas; praticaram os crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, 

porte ilegal de armas etc. O juiz aplicou-lhe uma pena de 33 anos. Em 

2017, por autorização judicial, passou a cumprir sua pena em regime 

semiaberto, a pressuposto de trabalho. Hoje, é assistente em um escritório 

de advocacia criminal. 

 Apesar de tudo, algo de revelador se mostra evidente: Patrícia nos 

conta que uma das primeiras coisas que fez com o dinheiro do tráfico foi 

reformar a casa de seus pais. A casa deles era de terra, sem estrutura para 

uma moradia digna, quase não tinha móveis. Foi a primeira vez que sua 

mãe teve acesso a uma geladeira, a uma televisão e a uma compra digna. A 

princípio, não sabiam a origem do dinheiro, mas descobriram logo depois. 

De certo, tinham em mente que era errado, entretanto, com as condições 

que podiam ter, com as coisas novas que podiam dar aos filhos, acabaram 

consentindo. 

 Diante da situação, Patrícia tinha medo de sair dessa vida de 

criminalidade, pois estava receosa das consequências: tinha medo de que 

sua família voltasse a passar fome e a viver em miséria. 

 Seu relato sobre a prisão evidencia o massacre à dignidade da 

pessoa humana. Os chuveiros são mal instalados, as celas possuem pouca 

ventilação, são apertadas e superlotadas. As presas recebem poucos 

recursos higiênicos, que deve durar 1 mês inteiro. A água que bebem é a 

mesma utilizada para tomar banho. O chão, as paredes e o teto são sujos, 

encardidos, e o cheiro não é agradável. 
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Nas penitenciárias, a situação é um pouco melhor, mas, ainda 

assim, está longe da ideal. Em geral, cada mulher recebe por 

mês dois papéis higiênicos (o que pode ser suficiente para um 

homem, mas jamais para uma mulher, que o usa para duas 

necessidades distintas) e dois pacotes com oito absorventes 

cada. Ou seja, uma mulher com um período menstrual de 

quatro dias tem que se virar com dois absorventes ao dia; uma 

mulher com um período de cinco, com menos que isso 

(QUEIROZ, 2015). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 O estudo nos proporcionou conhecimentos sobre a situação do 

sistema penitenciário brasileiro e evidenciou como são tratadas as apenadas 

brasileiras. Constatou-se que a grande maioria das encarceradas são 

provenientes das camadas sociais excluídas e que se envolveram na 

criminalidade por falta de oportunidades para o próprio desenvolvimento 

humano, fato que pode ser constatado na fala da entrevistada dessa 

pesquisa. Nesse sentido, verificou-se que a situação da mulher na 

sociedade brasileira pode ser percebida no tratamento que é dado a elas no 

sistema prisional. Portanto, o estudo contribui, em parte, para compreender 

o fenômeno da violência contra a mulher no imaginário coletivo brasileiro.  

O tratamento dado às detentas no sistema penitenciário brasileiro 

não segue as diretrizes pautadas pelos direitos humanos, portanto fere o 

princípio da dignidade humana e abre espaço para questionamentos dos 

objetivos para os quais foram estabelecidos como referência para o direito 

moderno que busca a reintegração social dos que comentem delitos. Neste 

trabalho, vimos como as mulheres são tratadas dentro do presídio, sua 

situação precária e seu abandono familiar. Em alusão a Platão, na alegoria 

da Caverna (República, VIII, 543a – 596c), as presas se tornam escravas 

desse sistema penitenciário; quando ganham possibilidade de sair, têm 

medo do mundo exterior, pois foram deixadas para trás por seus familiares, 

pelo Estado e pela sociedade. Não conseguem olhar para fora com a 

perspectiva de um futuro promissor. Quando saem dos presídios, sentem-se 

estranhas e ameaçadas pelo preconceito. 



- 372 - |   Direito em Perspectivas 

 

 Colocamos a perspectiva da mulher criminosa do passado, até 

meados do século XX, e tiramos uma conclusão: o preconceito apenas 

mudou sua forma, sua percepção, mas ainda continua impregnado na 

mentalidade social e política. 
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RESUMO O presente artigo tem o fito de analisar a Teoria do Abuso do 

Direito sob um viés civil-constitucional. Identifica os elementos que 

caracterizam o conceito legal do Abuso do Direito. Apresenta a evolução 

histórica do instituto. Demonstra os posicionamentos doutrinários acerca 

da natureza jurídica do Abuso do Direito, sobretudo, o que o considera ato 

ilícito. Aponta as consequências jurídicas do Abuso do Direito, 

notadamente o dever de indenizar. Discute as principais teorias que buscam 

explicar a ocorrência do Abuso do Direito. Conclui-se, ao final, que a 

positivação da Teoria do Abuso do Direito no Código Civil de 2002 é de 

suma importância como instrumento concretizador dos princípios de 

socialidade e eticidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Abuso do Direito.  Boa-fé objetiva.  Fim 

socioeconômico.  Bons costumes. 
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Com a crescente perspectiva da constitucionalização do Direito 

Civil, bem como a intervenção cada vez maior do Estado nas relações 

privadas, as legislações modernas vêm prevendo institutos arraigados de 

princípios valorativos essenciais nas relações humanas. É notório como o 

novo Direito Civil brasileiro é composto por elementos éticos e 

socializantes, de forma que muitos doutrinadores caracterizam tal 

fenômeno como “despatrimonialização” do Direito Civil. Podemos citar 

como exemplos a função social da propriedade, a função social e 

econômica do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.  

Contudo, vale lembrar que nem sempre foi assim. Durante muitos 

anos os direitos subjetivos155 foram vistos como absolutos, de forma que o 

abuso não era combatido. Fruto principalmente do Estado Liberal, tal 

pensamento desagradou a muitos, sobretudo, o proletariado. Em 

contraposição a esse modelo surge o Welfare State156 (Estado do Bem 

Estar Social) que traz consigo uma visão socializadora dos direitos. É nesse 

cenário que a Teoria do Abuso do Direito ganhará forma no Brasil. Com 

efeito, ela busca impedir que os direitos subjetivos sejam exercidos de 

maneira abusiva. 

A par de tudo isso, o presente artigo tem como objetivo precípuo o 

estudo da Teoria do Abuso do Direito, abordando-se seu conceito e 

evolução histórica, sua natureza jurídica, os requisitos para sua 

caracterização e suas vertentes sob a perspectiva da responsabilidade civil. 

 

 
155 Entende-se direito subjetivo como “uma posição individual e concreta que assegura um 

círculo de autodeterminação, no sentindo de uma atuação livre para a prossecução de 

interesses próprios.” (Ascenção, 2000, p.79) 

156 A política do Welfare State, surgiu na Europa como uma resposta à expansão do 

capitalismo após a Revolução Industrial. O que se buscava era a transformação do Estado 

a partir das suas estruturas, visando superar o individualismo do Estado Liberal através da 

adoção de medidas intervencionistas.  
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1.1 CONCEITO 

 

Conceituar o Abuso do Direito é tarefa árdua, uma vez que, existem 

teorias diversas a respeito do tema.  De modo geral, a doutrina brasileira 

admite o instituto, bem como sua ilicitude. Todavia, esse reconhecimento 

varia em face das teorias objetiva e subjetiva, assunto que trataremos de 

forma minudente no presente artigo em tempo oportuno. A priori cabe 

destacarmos a previsão legal do referido ato ilícito, bem como seu conceito 

na doutrina brasileira. 

O Código Civil de 2002 conceitua Abuso do Direito em seu art. 187 

ao dispor que: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes.”157 (BRASIL, 

2002) 

 A doutrina também conceitua Abuso do Direito pelo mesmo prisma 

elucidando que o titular de um direito cometerá abuso, quando, no 

exercício anormal de seu direito, lesar o direito de outrem. 

 

O abuso de direito ocorre quando o agente, atuando dentro 

das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe concede, 

deixa de considerar a finalidade social do direito subjetivo, e, 

ao utilizá-lo desconsideradamente, causa dano a outrem. 

Aquele que exorbita no exercício de seu direito, causando 

prejuízo a outrem, pratica ato ilícito, ficando obrigado a 

reparar. Ele não viola os limites objetivos da lei, mas, embora 

os obedeça, desvia-se dos fins sociais a que está se destina, do 

espírito que a norteia. (STOCO, 2004, p. 767) 

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald também definem 

bem o instituto ao citarem Heloísa Carpena. Para ela o abuso do direito é: 

 

Aquele pelo qual o sujeito excede os limites ao exercício do 

direito, sendo estes fixados por seu fundamento axiológico, 

 
157 O objetivo do art. 187 do Código de 2002 é frisar que o critério do abuso não reside no 

plano psicológico da culpa, mas no desvio de finalidade do direito.  
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ou seja, o abuso surge no interior do próprio direito, sempre 

que ocorra uma desconformidade com o sentido teleológico, 

em que se funda o direito subjetivo. O fim - social e 

econômico – de um certo direito subjetivo não é estranho à 

sua estrutura, mas elemento de sua própria natureza. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 581) 

 

Para Lisboa (2009), “o abuso de direito é o exercício imoderado de 

um direito subjetivo que acarreta prejuízo ao direito patrimonial ou 

extrapatrimonial da vítima”. 

No entender de Nader (2003), “abuso de direito é espécie de ato 

ilícito, que pressupõe a violação de direito alheio mediante conduta 

intencional que exorbita o regular exercício de direito subjetivo”. 

Pelo exposto, fica claro que o Abuso do Direito, portanto, 

corresponde ao exercício de um direito subjetivo ou outras prerrogativas 

individuais de maneira exacerbada, extrapolando os limites estabelecidos 

pelos fundamentos axiológico-normativos inerentes ao direito em 

exercício. 

 

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

A Teoria do Abuso do Direito, segundo posição majoritária da 

doutrina não surgiu no Direito Romano. Na cidade de Roma vigia o 

brocardo neminen laedit qui iure suo utitur, o qual indicava que “a 

ninguém prejudica aquele que usa de seu direito”. Através deste princípio 

por muito tempo tutelou-se o exercício do direito de forma imoderada, 

mesmo que em prejuízo de outrem. 

Somente em 1912 a concepção do Abuso do Direito começou a ser 

amplamente divulgada. Isso se deve ao fato do notório julgado da Corte de 

Cassação francesa no episódio que ficou conhecido como o “caso Clement 

Bayard”, tornando-se leading case da Teoria do Abuso do Direito.158  

 
158 CARPENA, Heloísa. “O Abuso do Direito no Código de 2002 – Relativização de 

Direitos na Ótica Civil-Constitucional”. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). A Parte Geral 
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Bayard era proprietário de um terreno vizinho a um campo de 

pouso de dirigíveis que, sem qualquer justificativa, ergueu em seu terreno 

torres pontiagudas destinadas a danificar os dirigíveis que sobrevoavam 

sua propriedade. O intuito era de impor ao vizinho a compra de seu terreno 

por um valor irrazoável. Ao se debruçar sobre o caso, a Corte francesa 

condenou Bayard por abuso do direito ao construir as torres de forma a 

causar dano a seu vizinho. 

Percebe-se, portanto, que o instituto do abuso do direito surgiu a 

partir da prática jurisprudencial na França durante uma época em que o 

absolutismo dos direitos subjetivos vigorava. 

A partir da importante decisão da Corte francesa, a Teoria do 

Abuso do Direito começa a ganhar força com as chamadas Teorias 

Afirmativas, aquelas que sustentam a existência do abuso do direito. Cabe 

destacar dois importantes juristas franceses do final do século XIX que 

terão papel considerável na positivação do instituto, Raymond Saleilles e 

Louis Josserand.159 O presente artigo debruçar-se-á sobre as ideias desses 

juristas mais adiante quando tratarmos das ramificações da Teoria do 

Abuso do Direito. 

Salienta-se que além das Teorias Afirmativas do Abuso do Direito, 

existem aquelas que negam sua existência, denominadas como Teorias 

Negativistas. O maior representante dessa teoria é Marcel Planiol que 

defende que a expressão “abuso do direito” é contraditória, uma vez que, a 

ideia de abuso constitui negação do direito. Para ele se alguém exerce seu 

direito o ato é lícito, contudo, se for ilícito é porque ultrapassou o direito, 

procedendo seu agente sem direito. Caio Mário da Silva Pereira (2002) cita 

o referido autor ao dizer que: “Não se poderia, portanto, falar em uso 

 
do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007. p. 401. 

159 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O Abuso do Direito e as Relações Contratuais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002. p. 102. 
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abusivo de um direito, pois um ato não pode, ao mesmo tempo, ser 

conforme no direito e contrário ao direito”. 

A partir da leitura do Código Civil em seu art. 187 é possível notar 

que o ordenamento jurídico brasileiro utiliza a teoria afirmativa, uma vez 

que, o instituto está positivado em nossa legislação no referido artigo. 

Ressalta-se que a Teoria do Abuso do Direito não foi recepcionada 

somente por nosso direito pátrio, mas por diversos ordenamentos jurídicos 

estrangeiros. 

 

1.3 ABUSO DO DIREITO À LUZ DO DIREITO COMPARADO 

 

Ao analisarmos o instituto à luz do Direito Comparado é importante 

termos em mente que o Abuso do Direito ingressa em um dado 

ordenamento jurídico adaptando-se de acordo com as conjunturas políticas, 

econômicas e sociais de cada sociedade. Ademais, a intensidade do 

individualismo nas relações jurídicas privadas também é fator 

preponderante no modo como o instituto será positivado num sistema 

jurídico. 

Na Espanha, dispõe o art. 7.2 do Código Civil, que: “a lei não 

ampara o abuso do direito ou o exercício antissocial do mesmo”. 

(ALMEIDA, 1999, p.443) 

O Código Civil Português também disciplina o Abuso do Direito 

em seu art. 334 ao dizer que: “É ilegítimo o exercício de um direito, 

quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, 

pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito”. 

(ALMEIDA, 1999, p.443) 

É clara a influência do Código Civil Português sobre o Código Civil 

Grego em seu artigo 281 onde preceitua que: “O exercício de um direito é 

proibido se ultrapassar manifestamente os limites impostos pela boa fé ou 

pelos bons costumes, ou por seu fim econômico e social”. (CARVALHO 

NETO, 2004, p. 42) 
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O Código Civil da Bolívia também prevê o instituto:  

 

Art. 107. O proprietário não pode realizar atos com o único 

propósito de prejudicar ou ocasionar danos a outrem, e, em 

geral, não será permitido exercer seu direito de forma a 

contrariar o fim econômico ou social em vista do qual foi 

conferido o direito. (CARVALHO NETO, 2004, p. 42) 

 

Carvalho Neto (2004) aponta que o instituto do Abuso do Direito 

também está inserido entre os dispositivos dos Códigos Civis peruano, 

mexicano, venezuelano, turco e chinês.  

O Código Civil da Turquia, no art. 2º, diz que:  

 

Cada um está obrigado, no exercício de seus direitos e na 

execução de suas obrigações, a submeter-se às regras da boa-

fé. O abuso de direito que prejudica a um terceiro não é 

protegido pela lei. (CARVALHO NETO, 2004, p. 42) 

 
 

Corroborando com os demais Códigos o art. 148 do Código Civil 

da China dispõem que: “O exercício de um direito não pode ter por fim 

principal prejudicar a outro.” (CARVALHO NETO, 2004, p. 42) 

Estas são algumas demonstrações no Direito Comparado de 

dispositivos legais que disciplinam o Abuso do Direito. Em nosso 

ordenamento jurídico a positivação do instituto perpassa por dois sistemas 

distintos, aquele adotado pelo Código Civil de 1916 e o que vigora 

atualmente de acordo com o Código Civil de 2002. 

 

2 NATUREZA JURÍDICA DO ABUSO DO DIREITO NO CÓDIGO 

CIVIL 

 

2.1 O SISTEMA ADOTADO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

No início do século XX o Brasil vivia sob a égide de um Estado 

Liberal composto por uma sociedade agrária, tradicionalista e, sobretudo, 

patrimonialista. A legislação civil brasileira foi influenciada por essa 

conjuntura e também pelo Direito Civil francês, nitidamente individualista, 
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baseado nos ideais difundidos pela Revolução Francesa, onde a vontade do 

homem era soberana e o contrato, portanto, fazia lei entre as partes. 

Foi diante desse contexto que o Código Civil de 1916 foi redigido e 

promulgado. O referido diploma legal encontrava-se enucleado por 

preceitos patrimoniais absolutos e pelo individualismo jurídico, de forma 

que praticamente inexistiam princípios valorativos e cláusulas gerais. 

Concernente ao Abuso do Direito, o diploma civil de 1916 não 

previa expressamente o instituto em seus dispositivos, restringindo-se a 

uma tímida referência, em seu art. 160, I, à proibição de atos irregulares: 

“Não constituem atos ilícitos: os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido.” (BRASIL, 1916) 

A redação do referido artigo traz a ideia, a contrario sensu, que 

exercitar o direito de forma irregular é ilícito160, acarretando para o seu 

agente o dever de indenizar.  

(...) a doutrina admitia, interpretando a norma a contrario 

sensu, que o exercício irregular de um direito reconhecido 

seria considerado ato ilícito e abusivo. Situava-se, aqui, 

portanto, a consagração implícita da teoria do abuso do 

direito. (GAGLIANO, 2012, p. 490)  

 

Na vigência do Código Civil de 1916 era comum entre os 

magistrados interpretar o dispositivo por meio de uma concepção subjetiva, 

sendo necessário, portanto, comprovar a culpa do agente. Assim, por 

muitos anos o instituto deixou de ser aplicado ao caso concreto, pois a 

comprovação da intenção do agente era demasiadamente difícil.   

Tornou-se imperioso que o Estado elaborasse uma nova codificação 

do direito privado que mitigasse o absolutismo dos direitos subjetivos e 

que permitisse ao juiz aplicar o direito ao caso concreto a partir de 

preceitos valorativos. É sob esse prisma que um novo modelo do Abuso do 

Direito será preconizado no Código Civil de 2002.  

 
160 O Código Civil de 1916 já vinculava o abuso do direito à ideia de ato ilícito. Contudo, 

a doutrina interpretava o instituto de forma puramente subjetiva. 
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2.2 O SISTEMA ADOTADO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 
Como visto, o sistema adotado pelo Código Civil de 1916 não mais 

correspondia aos anseios da sociedade. Era necessário um sistema que 

apresentasse princípios valorativos a fim de relativizar o caráter absoluto 

dos direitos subjetivos, evitando que os mesmos fossem exercidos a fim de 

prejudicar outras pessoas. 

O Código Civil de 2002 optou por um método aberto, cuidando de 

trazer em seu bojo cláusulas gerais que dispensam a necessidade de 

regulamentação para cada caso concreto. Desta forma, o Abuso do Direito 

apresenta-se como norma genérica deixando a cargo do magistrado aplica-

lo a cada caso em particular. 

 

[...] nosso sistema do CC optou por ser móvel e não fechado, 

adotando as cláusulas gerais, os conceitos determinados pela 

função, como elementos integradores da unidade e da 

ordenação do sistema. (NERY JÚNIOR; NERY, 2002, p. 4)  

 

São positivadas, assim, no Código Civil de 2002, as teorias da Boa-

fé Objetiva (art. 422), da Função Social dos Direitos (art. 421), da Lesão 

Subjetiva (art. 157), da Imprevisão (art. 317), do Abuso do Direito (art. 

187), dentre outros institutos, que visam garantir a eticidade, a socialidade 

e a mobilidade do sistema jurídico. 

A Teoria do Abuso do Direito está positivada no art. 187 do atual 

Código Civil: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” (BRASIL, 

2002) 

O diploma civil de 2002 foi inspirado pelo Código Civil português, 

mais precisamente em seu art. 334, que dispõe: “é ilegítimo o exercício de 

um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos 

pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse 

direito.” (ALMEIDA, 1999, p. 443) 
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Diante do exposto, evidencia-se que somente a partir da vigência do 

atual Código Civil que os direitos subjetivos foram relativizados e que seu 

exercício passou a ser pautado na finalidade econômica e social, na boa-fé 

e nos bons costumes. 

 

3 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O ABUSO DO DIREITO 

 

3.1 ATO ILÍCITO 

 

Por não existir uma regulação expressa no diploma de 1916, 

entendiam alguns que o Abuso do Direito se constituía em instituto 

autônomo, sem relação com ato ilícito. Com o Estatuto de 2002 tal 

controvérsia já não tem razão de ser, pois o instituto está disposto 

claramente na parte geral do Código Civil, no Título III, que disciplina os 

atos ilícitos161. 

 

3.2 EXERCÍCIO DE UM DIREITO 

 

Para que ocorra o Abuso do Direito, nos termos do art. 187 do 

Código Civil, são imperiosos que a pessoa esteja no exercício de um 

direito162, mas utilizando-o de forma anormal.  Deste modo, se o dano se 

originar de um ato prejudicial que não se materialize em um direito, não 

haverá abuso do direito, pois não há como abusar daquilo que não se tem. 

Cabe ressaltar que ilícito civil (em sentido estrito) não caracteriza 

Abuso do Direito, pois nesse caso inexiste o direito. O que se trata aqui é 

de um excesso manifesto, patente, claro, evidente e notório no exercício de 

um direito. 

 
161 A Teoria do Abuso do Direito está expressa na parte geral do Código Civil de 2002, ou 

seja, é aplicada a todos os ramos do Direito Civil, quais sejam: obrigações, direitos reais, 

família e sucessões. 

162 Sujeito de direito “é o titular do direito, isto é, a pessoa a quem a lei ou ato jurídico dá 

o poder de exigir de outrem o cumprimento de uma obrigação ou que pode dispor e 

desfrutar de uma coisa” (GUSMÃO, 1969. p. 123) 
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Importante destacar, também, que tanto o exercício imoderado de 

um direito quanto à omissão podem caracterizar ato abusivo. 

Em suma, para constatar o Abuso do Direito é imprescindível que o 

sujeito exerça seu direito excedendo os limites impostos pela boa-fé, pelos 

bons costumes e pela finalidade social e econômica. 

 

3.3 OFENSA À BOA-FÉ 

 

O Código Civil de 1916 adotava a boa-fé subjetiva163, logo para 

verificar se o agente agiu de boa ou má-fé era necessário verificar no seu 

íntimo qual foi sua real intenção. Com o advento do Código Civil de 2002 

passou a vigorar a boa-fé objetiva, relacionada com conduta, e não com a 

intenção do agente. 

A boa-fé entende-se sob o ponto de vista psicológico ou 

subjetivo e sob o ponto de vista objetivo. Psicologicamente, a 

boa-fé é um estado de consciência, é a convicção de que se 

procede com lealdade, com a certeza da existência do próprio 

direito, donde a convicção da ilicitude do ato ou da situação 

jurídica. Objetivamente, a boa-fé significa a consideração, 

pelo agente, dos interesses alheios, ou a “imposição de 

consideração pelos interesses legítimos da contraparte” como 

o dever de comportamento. (FRANCIULLI NETTO, 2003, p. 

162) 

 

A conduta exigida pela boa-fé objetiva impõe lealdade, eticidade, 

probidade, confiança, dentre outros. Logo, havendo desobediência à boa-fé 

objetiva no exercício de determinado direito poderá estar caracterizado o 

abuso, tendo como decorrência a responsabilidade civil. 

 

Resulta do exposto que a boa-fé, como limite do exercício de 

todo e qualquer direito subjetivo, passou a ser um cinto-de-

segurança da ordem jurídica, além do qual não se pode ir sem 

incorrer em ilicitude. (DINIZ, 2012, p. 185) 

 

 
163 “Diz-se ‘subjetiva’ justamente porque, para a sua aplicação, deve o intérprete 

considerar a intenção do sujeito na relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima 

convicção. Antitética à boa-fé subjetiva está a má-fé, também vista subjetivamente como a 

intenção de lesar a outrem". (MARTINS-COSTA, 2000, p. 411) 
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Não é válido afirmar que sempre que houver violação da boa-fé 

objetiva, haverá Abuso do Direito. É necessário que o agente tenha o 

direito e que a violação cause dano. 

A título de exemplo da aplicação do instituto do Abuso do Direito 

ao caso concreto a partir da violação da boa-fé objetiva podemos citar o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que já aplicou o dispositivo em 

caso de instituição bancária que operou cessão a outro banco de um crédito 

que possuía em relação ao seu cliente, sem comunicar tal contratação a 

este, sendo que o cessionário cadastrou o cliente em órgãos de proteção ao 

crédito por essa dívida.  

No caso, houve violação da boa-fé objetiva, haja vista que 

desrespeitou o dever de lealdade e confiança para com o cliente. Logo, 

houve abuso do direito de cobrar, pois deveria antes ter notificado 

extrajudicialmente o devedor da operação, a fim de que pagasse o débito, 

ao invés de macular a sua honra inscrevendo-o em cadastro de 

inadimplentes. Por conta do abuso do direito, a instituição bancária foi 

condenada a pagar indenização pelos danos morais sofridos pelo cliente. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. DEVER DE BOA-

FÉ OBJETIVA E LEALDADE. Considerando que o contrato 

de cessão de bens e direitos, firmado quando da incorporação 

do BCN, pelo Banco Bradesco, previa expressamente, como, 

aliás, impõe o art. 290 do Código Civil, que os devedores 

daquele deveriam ser previamente notificados da cessão dos 

créditos para efeito de obrigá-los ao pagamento perante a 

cessionária, e não havendo provas de que essa comunicação 

tenha sido efetivamente realizada - cujo ônus competia ao réu, 

na forma do inciso II do art. 333 do CPC -, não tinha a 

Instituição Financeira o direito de exigir o débito do 

demandante e, consequentemente, de cadastrá-lo nos órgãos 

de proteção ao crédito por essa dívida. Atitude da instituição 

bancária que ofende a boa-fé objetiva esperada na relação 

negocial, desvelando abuso de direito e fugindo do padrão 

ético de confiança e lealdade exigido na relação de consumo. 

Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, cuja 

condição de prestadora de serviços lhe impõe dever de zelar 

pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste o 

dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o 

consumidor, consoante se dessume das disposições constantes 
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no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Dever de indenizar demonstrado. DANO MORAL PURO. 

PROVA DO PREJUÍZO. A inscrição (formal e/ou 

materialmente) indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

gera, por si, o dever de indenizar, sendo desnecessária prova 

de efetivo prejuízo. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.164 

 

Em suma, a boa-fé objetiva resguarda a lealdade e a honestidade 

nas relações contratuais e restringe o exercício abusivo dos direitos 

subjetivos. 

 

3.4 OFENSA AOS BONS COSTUMES 

 

Bons costumes dizem respeito às convicções morais de uma 

sociedade. São aquelas práticas reiteradas que variam de cultura para 

cultura. Nesse sentido, a conduta pautada nos bons costumes é aquela 

aprovada pelo meio social, em obediência aos padrões moralmente aceitos 

por determinada sociedade.  

Nessa perspectiva, haverá Abuso do Direito quando o sujeito 

exercer o seu direito em afronta aos costumes de determinada sociedade. 

Cita-se como exemplo o credor que no exercício do seu direito de cobrar o 

cumprimento de uma prestação pratica atos ofensivos aos bons costumes, 

ridicularizando o devedor. 

 

Compreendem as concepções ético-jurídicas dominantes na 

sociedade: o conjunto de regras de convivência que, num 

dado ambiente e em certo momento, as pessoas honestas e 

corretas praticam. Haverá abuso neste ponto quando o agir do 

titular do direito contrariar a ética dominante, atentar contra 

os hábitos aprovados pela sociedade, aferidos por critérios 

objetivos e aceitos pelo homem médio. (CAVALIERI 

FILHO, 2005, p. 180) 
 

 
164 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Décima Oitava Câmara Cível. 

Ação de indenização por danos morais. Apelação cível nº 70013842661. Capotas CPM e 

Banco Bradesco S/A. Relator: Pedro Celso Dal Pra. Porto Alegre, 16 mar. 2006. 

Disponível em: 

http://www.tj.rs.gov.br/site_php/consulta/exibe_documento.php?ano=2006&codigo=1705

60  . Acesso em 16 ago. 2019. 
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Diante do exposto, cabe frisar que enquanto os bons costumes 

impõem uma conduta direcionada à coletividade, independente de haver 

relação jurídica entre tais pessoas, a boa-fé pressupõe a existência prévia de 

uma relação contratual.  

 

3.5 OFENSA À FINALIDADE SOCIAL OU ECONÔMICA 

 

O Código Civil de 2002 trouxe para o nosso ordenamento jurídico 

um caráter funcional para os direitos subjetivos de forma que cada um 

deles possui uma finalidade específica. Quanto ao abuso do direito, cabe 

destacar as finalidades econômicas e sociais. 

O contrato tem a finalidade econômica de fazer circular riquezas, 

observando a liberalidade dos indivíduos na gestão de seus negócios. Para 

que tal gestão não se torne um instrumento de repressão, deve-se respeitar 

a proporcionalidade entre a vantagem auferida pelo titular do direito e a 

perda que o seu exercício importará a outro membro da sociedade. 

 

Esse fim econômico tem grande relevância principalmente no 

Direito Obrigacional. O contrato – ninguém contesta – é 

primeiramente um fenômeno econômico, o jurídico vem 

depois, para dar segurança ao econômico, aparar alguns 

excessos e traçar determinados rumos. Então, o fenômeno 

econômico está na raiz do contrato. Não poderá o titular de 

um direito contratual ir contra essa finalidade econômica, 

porque seria contrariar a própria natureza das coisas. 

(CAVALIERI FILHO, 2005, p. 174) 

 

De outro modo, a finalidade social está fundamentada no 

reconhecimento e valorização da personalidade humana, ou seja, a sua 

observância se faz necessária para viabilizar a convivência do homem em 

sociedade. Assim, a função social do direito será determinada no caso 

concreto pelo magistrado, de acordo com a realidade social, cultural e 

econômica vivida em dado momento histórico.  

Podemos citar como exemplo da aplicação do instituto do Abuso do 

Direito ao caso concreto por violação da finalidade econômica a decisão do 

magistrado Fernando Habibe, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
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Em seu voto, o referido magistrado demonstra sensibilidade aos valores 

constitucionais, enfatizando a doutrina do abuso do direito e valores 

constitucionais como fundamento de sua decisão. 

 

REVISÃO DE CONTRATO – BANCO DE DADOS – 

REGISTRO – ABUSO DE DIREITO – 1 - A discussão da 

dívida em juízo inibe, em princípio, a inscrição do nome do 

suposto devedor em cadastro reservado a maus pagadores. 2 - 

O exercício de um direito qualquer, sob pena de configurar-se 

abusivo, deve ser necessário para atender a um legítimo 

interesse do seu titular, não podendo extrapolar os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social (cód. Civil 187). 3 

- O legítimo interesse do titular de um crédito é o devê-lo 

satisfeito. Para alcançar esse desiderato, não precisa inscrever 

o nome do suposto devedor, que está questionando a dívida, 

no rol dos inadimplentes. 4 - A dignidade da pessoa humana é 

um dos pilares da nossa república; a moral constitui direito 

fundamental. É certo que o patrimônio também ostenta 

dignidade constitucional. Cumpre observar, porém, ser 

possível dispensar-se tutela liminar, provisória, àqueles 

valores sem nenhum prejuízo para este último. A recíproca, 

todavia, não é verdadeira.165 

 

Em suma, a finalidade econômica e social de um direito é buscar 

aquilo que antecede ao próprio direito, ou seja, o que motivou a sua 

criação. 

 

3.6 DANO A OUTREM  

 

Para caracterizar o Abuso do Direito é imprescindível que ocorra 

dano a outrem. Portanto, se o titular do direito excede seus fins sociais, mas 

não causa dano a terceiro, não terá ocorrido Abuso do Direito para fins 

jurídicos somente o mau uso do direito conferido ao seu titular.166 

 

Para que ocorra o abuso de direito, é imprescindível que 

ocorra dano a outrem. Logo, se o titular do direito excede seus 

 
165 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal – AGI 20040020081620 – 2ª T.Cív. – 

Rel. Des. Fernando Habibe – DJU 23.08.2005 – p. 251. Disponível em: 

http://www.tjdf.gov.br/. Acesso em: 16 ago. 2019.  

166 Leedsônia de Albuquerque (2002) afirma que, caso o agente exerça um direito 

subjetivo de modo irregular, se esse exercício não gerar dano, ainda que moral, 

caracteriza-se como ato realizado sem direito, e não abuso do direito. 

http://www.tjdf.gov.br/
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fins sociais, por exemplo, mas não causa dano a terceiro, não 

terá havido abuso de direito, para fins jurídicos. (DUARTE, 

2003, p. 69) 

 

De outro lado, mesmo que o prejuízo não tenha sido a uma 

determinada pessoa, ainda assim pode-se caracterizar o abuso do direito 

quando houver dano à coletividade, isto é, os prejudicados podem ser 

indeterminados, porém o dano tem de ser certo.  

Por todo o exposto, conclui-se que para configurar o Abuso do 

Direito previsto no artigo 187 do Código Civil de 2002, além da conduta 

do sujeito de direito ser contrário à boa-fé, aos bons costumes, à finalidade 

social e econômica deve ainda causar dano a outrem, sendo assim passível 

de responsabilização civil. 

 

4 AS TEORIAS DO ABUSO DO DIREITO 

 

4.1 TEORIA SUBJETIVA DO ABUSO DO DIREITO 

 

A Teoria Subjetiva caracteriza o Abuso do Direito a partir da culpa, 

ou seja, da intenção do agente. Essa teoria preconiza que certos elementos 

são essenciais para que se caracterize o Abuso do Direito. É preciso que o 

agente esteja no exercício de um direito subjetivo e que esse exercício 

resulte em prejuízo para terceiro. Ademais, exigi-se que tal exercício tenha 

a finalidade específica de causar prejuízo a terceiro. 

Não se questiona se o direito fugiu a sua finalidade, mas examina o 

intento do agente, se esse agiu com negligência, imperícia ou imprudência, 

caracterizando com a gravidade de sua culpa o Abuso do Direito. Observa-

se, assim, que por essa teoria até mesmo o dolo eventual estaria excluído, 

uma vez que se examina a intenção do agente. 

Percebe-se, que o agente tem plena consciência de que ao exercer 

seu direito extrapolou os limites legais e lesionou o direito de outrem. A 

Teoria Subjetiva subdividiu-se em várias vertentes, por vezes exigindo o 

dolo para a caracterização do abuso, por outras exigindo dolo e culpa, ou, 

ainda, apenas esta em suas várias modalidades. 
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 A aplicação da Teoria Subjetiva ao caso concreto tornou-se 

ineficaz, uma vez que, o agente saía ileso, pois era difícil comprovar a 

culpa. Dessa forma, a Teoria Objetiva acabou ganhando mais adeptos. 

 

4.2 TEORIA OBJETIVA DO ABUSO DO DIREITO 

 

Com a evolução da Teoria do Abuso do Direito, passou-se a 

entender que ocorria abuso do direito mesmo quando não houvesse a culpa, 

bastando que o titular do direito excedesse a finalidade social. Nasce, 

assim, a Teoria Objetiva do Abuso do Direito que contará com dois 

grandes expoentes, Raymond Saleilles e Louis Josserand. 

Duas principais correntes dentro da teoria procuram explicar 

objetivamente o abuso do direito. Saleilles defende que o uso anormal de 

um direito caracteriza o abuso, porque contraria a finalidade econômica do 

direito. Tem-se que o critério é eminentemente econômico.  

Josserand introduz a ideia de culpa social, afirmando que o Abuso 

do Direito ocorre quando o ato é exercido de acordo com o direito da 

pessoa, mas contrariando regras sociais. Para ele todo direito tem uma 

finalidade social, e caso o titular do direito exceda, haverá abuso do direito. 

Aqui, o critério é finalístico, pois está ligado a princípios éticos e morais 

que dizem respeito à finalidade social do direito. 

A Teoria Objetiva, portanto, preconiza que haverá abuso do direito 

quando, no exercício de um direito, o agente exceder a sua finalidade social 

e econômica, a boa-fé e os bons costumes. À vista disso, observa-se que o 

elemento culpa é desnecessário para caracterizar o Abuso do Direito. 

É notório que o Código Civil de 2002 adotou a Teoria Objetiva em 

relação ao Abuso do Direito. Não há, no art. 187, a menor referência à 

intencionalidade do agente, basta que se exerça o direito ultrapassando os 

limites estabelecidos no dispositivo. 
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Grande parte da doutrina defende a Teoria Objetiva entendendo que 

se tem no art. 187 um conceito objetivo de ato ilícito, que serve de 

embasamento para o Abuso do Direito.  

 
Mais uma vez destaca-se que o abuso do direito, ato ilícito 

que é, ao gerar um dano, enseja o dever de indenizar. Para 

tanto, não se faz necessária a culpa, sentido lato, pois se trata 

de um dos casos de responsabilidade civil objetiva. O abuso 

de direito é aferido objetivamente, não sendo imperativo a 

consciência de se excederem os seus limites (impostos pela 

boa-fé, bons costumes e fim social e econômico), bastando 

simplesmente que tais limites sejam excedidos. (NERY 

JÚNIOR; NERY, 2002, p. 110) 

 

Sob o mesmo entendimento, a primeira Jornada de Direito Civil 

acolheu a Teoria Objetiva, conforme exposto no Enunciado n° 37, que 

prevê: “a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe 

de culpa, e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico. ” 

Isto posto, a Teoria Objetiva tornou o trabalho do magistrado mais 

eficaz, uma vez que prescinde do elemento culpa e fundamenta-se em 

valores sociais, o que facilita a aplicação do instituto ao caso concreto. 

 

5 PRINCIPAIS ESPÉCIES DE ABUSO DO DIREITO 

 

5.1 VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM 
 

Surge da violação do princípio da boa-fé objetiva a modalidade de 

Abuso do Direito denominada venire contra factum proprium167 (proibição 

de comportamento contraditório). Caracteriza-se pela vedação da mudança 

repentina no modo de agir que tem por consequência a quebra da confiança 

legítima gerada na outra parte.  

O Abuso do Direito ocorre quando um sujeito de direito adota uma 

postura inicial que gera expectativa na contraparte, e posteriormente quebra 

 
167 Tanto o venire contra factum proprium quanto o tu quoque compõem a Teoria dos 

Atos Próprios, que são aqueles atos praticados com abuso do direito, conhecidos 

também como atos emulativos (agir com intenção de causar dano a outrem). 
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essa confiança agindo de maneira distinta da conduta inicial, gerando assim 

efetivos prejuízos a outra parte. 

A partir da lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

aprendemos que: 

A vedação de comportamento contraditório obsta que alguém 

possa contradizer o seu próprio comportamento, após ter 

produzido, em outra pessoa, uma determinada expectativa. É, 

pois, a proibição da inesperada mudança de comportamento 

(vedação da incoerência), contradizendo uma conduta anterior 

adotada pela mesma pessoa, frustrando as expectativas de 

terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém pode se 

opor a fato a que ele próprio deu causa. (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 592)  

 

Cabe destacar que o comportamento contraditório pode ser comissivo 

ou omissivo, ou seja, pode ocorrer quando uma das partes gera expectativa 

que adotará certa conduta e não adota, ou quando a parte cria expectativa 

de que determinado comportamento não será adotado, mas termina 

adotando. Nesse sentido, Aldemiro Rezende Dantas Júnior define venire 

contra factum proprium como: 

 

Uma sequência de dois comportamentos que se mostram 

contraditórios entre si e que são independentes um do outro, 

cada um deles podendo ser omissivo ou comissivo e sendo 

capaz de repercutir na esfera jurídica alheia, de modo tal que 

o primeiro se mostra suficiente para fazer surgir em pessoa 

mediana a confiança de que uma determinada situação 

jurídica será concluída ou mantida. (DANTAS JÚNIOR, 

2007, p. 367) 

 

Nota-se que o princípio em análise veda a adoção de uma conduta 

que venha ferir a expectativa criada em outrem em decorrência de um 

comportamento anteriormente adotado.  

 

5.2 TU QUOQUE 
 

A expressão latina deriva de uma célebre indagação de Júlio César, 

em 44 a.C. acerca das pessoas que conspiraram para o seu assassinato, 
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incluindo Marco Júnio Bruto, a quem tinha como filho: “Tu quoque, 

Brutus, tu quoque, fili mili?” - (Até tu, Brutus, até tu filho meu).168 

No âmbito jurídico, tu quoque representa a vedação à utilização de 

critérios distintos de valoração para reger situações jurídicas idênticas.  

 

O tu quoque é um tipo específico de proibição de 

comportamento contraditório na medida em que, em face da 

inocorrência dos critérios valorativos, a confiança de uma das 

partes é violada. Isto é, a parte adota um comportamento 

valorativamente distinto daqueloutro adotado em hipótese 

objetivamente semelhante. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, 

p. 600) 
 

No tu quoque, o sujeito pratica um ato em desacordo com a lei ou o 

contrato e exige da contraparte o fiel cumprimento das obrigações, em 

desacordo com o princípio da boa-fé objetiva. Nota-se, que o Abuso do 

Direito surge com a quebra da confiança. 

 Existe certa semelhança entre o venire contra factum proprium e o 

tu quoque. Por isso, é imperioso diferenciarmos as duas figuras. Na 

proibição do comportamento contraditório, existem duas condutas. A 

primeira cria uma expectativa na contraparte da adoção de uma segunda 

conduta (omissiva ou comissiva) compatível, contudo o sujeito adota 

comportamento inesperado, acarretando quebra de confiança. Já no tu 

quoque, o agente atua de forma negativa em sua primeira conduta e, 

posteriormente, exige da outra parte que esta cumpra integralmente suas 

obrigações. Desta forma, ocorre a quebra de confiança quando o sujeito 

exige o adimplemento da contraparte sem ter procedido com ela 

corretamente, descumprindo sua obrigação.  

 

No venire, ambos os comportamentos, isoladamente 

considerados, não apresentam qualquer irregularidade, senão 

quando tomados em conjunto pela quebra de confiança 

decorrente da contradição entre as condutas opostas. Já no tu 

quoque, a contradição não reside nas duas condutas em si, 

mas na adoção indevida de uma primeira conduta que se 

mostra incompatível com o comportamento posterior. Isto é, 

 
168 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 174-175. 



- 394 - |   Direito em Perspectivas 

 

há uma injustiça na valoração que o indivíduo confere ao seu 

ato e, posteriormente, ao ato alheio. (NEGREIROS, 2006, p. 

142) 

 

Percebe-se que o Abuso do Direito nasce na segunda conduta do 

agente, ou seja, ao descumprir suas obrigações não seria lícito exigir da 

contraparte o cumprimento do seu dever. 

 

5.3 SUPRESSIO E SURRECTIO 

As expressões traduzem a inadmissibilidade do exercício de 

determinadas situações jurídicas pelo decurso do tempo, fazendo surgir 

para outra parte uma expectativa. Originadas do Direito Alemão, onde um 

tribunal germânico reconheceu a perda do direito à correção monetária por 

parte de um empreiteiro que havia retardado em pedir a seu cliente que 

corrigisse o preço ajustado visando obter mais lucro, uma vez que, naquela 

época a correção monetária de um dia para outro importava em 

considerável mudança no valor da dívida.169 

Assim, supressio nada mais é que a conjugação entre a boa-fé e o 

decurso do tempo, constituindo para pessoa uma limitação ao exercício de 

seu direito subjetivo por não tê-lo exercido num tempo razoável, gerando 

na outra parte indícios objetivos de que o mesmo não mais seria exercido. 

A surrectio, por sua vez, deriva da supressio, posto que surge para a 

parte contrária o direito, que não existia juridicamente, diante da inércia do 

titular. Isto é, a supressio é o aparecimento de um direito em razão da 

omissão da outra parte a quem a lei, inicialmente, conferia um direito 

subjetivo. 

Pois bem, diante dessas considerações, é possível dizer que 

supressio é o fenômeno da perda, supressão, de determinada 

finalidade jurídica pelo decurso do tempo, ao revés da 

surrectio, que se refere ao fenômeno inverso, isto é, o 

surgimento de uma situação de vantagem para alguém em 

razão do não exercício por outrem de um determinado direito, 

cercada a possibilidade de vir a exercê-lo posteriormente. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 597) 

 
169 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 179. 
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O fundamento basilar dos referidos institutos reside, portanto, na 

expectativa criada na outra parte, a qual não pode ser quebrada sob pena de 

atentar contra os princípios valorativos das relações jurídicas.  

 

5.4 DUTY TO MITIGATE THE LOSS 

 

A última espécie de Abuso do Direito que iremos analisar trata do 

dever do credor de minorar as suas próprias perdas. O credor tem diversos 

direitos, dentre os quais, o direito de cobrar o adimplemento da obrigação. 

Contudo, o credor não pode abusar do seu direito agravando a situação do 

devedor. 

Tal princípio não tem o fito de coibir o direito subjetivo dos 

credores, mas sim evitar que estes, atuem de forma abusiva com os 

devedores. Trata-se da aplicação dos princípios valorativos das relações 

jurídicas, sobretudo a boa-fé objetiva, impondo ao credor um 

comportamento ético. O Enunciado 169 da Jornada de Direito Civil 

demonstra claramente que: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o 

credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.” 

Constata-se que o credor não deve apenas se abster de agravar as 

obrigações do devedor, mas também deve evitar, sempre que possível, o 

agravamento das mesmas.  

Pelo exposto, nota-se que apesar do credor ser detentor do direito 

subjetivo, isto não lhe dá a prerrogativa de agir de modo a agravar 

sobremaneira a situação jurídica do seu devedor. Agindo desta forma, 

atenta diretamente contra o princípio da boa-fé objetiva, o qual serve de 

parâmetro e limitação para o exercício dos direitos subjetivos como um 

todo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante do exposto, percebe-se que a positivação do Abuso do 

Direito surgiu da necessidade de combater o mau uso dos direitos 

subjetivos. Como demonstrado ao longo deste artigo, o instituto do Abuso 

do Direito tem origem no ordenamento jurídico brasileiro no art. 160, I do 

Código Civil de 1916, cuja redação imprecisa dificultava sua 

aplicabilidade.  

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, passou-se a 

valorizar o comportamento moral e ético nas relações contratuais. A partir 

do art. 187 do referido Código o indivíduo que no exercício de um direito 

não atender a função social e econômica do direito, a boa-fé objetiva e os 

bons costumes está agindo de maneira abusiva, passível de 

responsabilidade civil. 

A positivação do instituto em forma de cláusula geral permite vetar 

comportamentos abusivos nas mais variadas vertentes, facilitando a 

atuação do magistrado. Assim, cai por terra o brocardo jurídico de que 

“tudo que não é proibido é permitido”, vez que os direitos subjetivos 

devem ser exercidos de acordo com a finalidade social a que se destinam.  

Sem qualquer intenção de haver esgotado o assunto que é 

extremamente amplo ressalta-se, por fim, a intenção dos ordenamentos 

jurídicos modernos no sentido de exigir que as condutas humanas além de 

harmônicas com a legislação, sejam também legitimadas por princípios 

valorativos, como é o caso do instituto do Abuso do Direito. 
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CAPÍTULO XVII 

________________________________________________________________________ 

CAPITAL X TRABALHO: A 
TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA 
COMO VIOLADORA DE DIREITOS 

HUMANOS DOS 
TRABALHADORES 

 

 

 

Antônio Leonardo Amorim170 
 

 

RESUMO Após forte pressão pelo capitalismo nas relações de trabalho a 

terceirização no Brasil foi instituída, recentemente está regulada pela Lei 

n.º 13.447/2017, a qual traz a possibilidade de contratação de terceiros por 

meio de uma empresa interposta para trabalhar para o empregador, forma 

essa de contratação que visa apenas à obtenção de lucros, porém, no 

tocante ao trabalho como valor social não se justifica. Por ser violadora de 

direitos humanos sociais dos trabalhadores, se faz necessário indagar, a 

recente regulamentação da terceirização trabalhista no Brasil é suficiente a 

ensejar violação de direitos humanos sociais dos trabalhadores? Objetiva-

se nesta pesquisa verificar se a terceirização trabalhista é violadora de 

direitos humanos e sociais, descrever a terceirização, demonstrar o que são 

direitos humanos sociais. Será utilizado o método indutivo e dedutivo, 

pesquisa bibliográfica e documental, com uso da doutrina, jurisprudência e 

normas internacionais sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Terceirização, Trabalhadores, 

Sociais. 
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INTRODUÇÃO 
 

A terceirização surge como forma de atender aos anseios do 

capitalismo, o qual, como forma de busca efetiva do ganho não consegue 

se justificar por si só, e isso por via reflexa será suficiente para violar 

direitos humanos e sociais dos trabalhadores que se sujeitarem a esse 

modelo de trabalho. 

O direito do trabalho é uma das formas de se efetivar direitos 

humanos e sociais aos seres humanos, em especial aos trabalhadores como 

forma de atenção deste trabalho. Terceirizar é forma de contratação de 

trabalho por meio de outra empresa, a qual prestará os serviços que 

compete a contratante, bem como ficará na responsabilidade da gestão dos 

empregados e adimplemento das verbas trabalhistas que corresponde aos 

empregados. 

Ocorre que, a Lei n.º 13.447/2017 a qual instituiu a terceirização no 

Brasil além de liberar a possibilidade da realização do serviço terceirizado 

em qualquer atividade do tomador, traz que a responsabilidade do 

contratante será subsidiária. 

Além disso, exceto em trabalhos estritamente peculiares onde se 

busca a especialidade, o que não é a regra, não se justifica o fato do 

empregador terceirizar a outro os trabalhos que podem ser por ele 

realizado, pois se ele não consegue pagar aos seus empregados o salário em 

condições dignas, o terceiro também não conseguirá. 

Isso são formas que demonstram que a cultura do capitalismo que 

busca maximizar ganhos, com relação aos direitos dos trabalhadores não é 

suficiente a se justificar como algo que possa ter respaldo jurídico e 

aceitação, pois a Constituição Federal do Brasil em seu art. 1°, III, traz 

como um de seus fundamentos a promoção da dignidade da pessoa 

humana, a qual tem estrita correlação com a garantia de direitos humanos 

sociais aos trabalhadores. 
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No mesmo sentido, a Constituição Federal tem como um de seus 

compromissos garantirem o valor social do trabalho (art. 1º, IV), como 

forma de garantia do alcance de direitos humanos e sociais dos 

trabalhadores. 

A cultura do capitalismo por si só não é suficiente a justificar a sua 

existência, por mais forte que seja, é incompleta, por essa razão, nesse 

trabalho será analisado a cultura do capitalismo como forma de legitimação 

da regulamentação da terceirização trabalhista no Brasil, e sua falha na 

justificação de sua própria existência. Nesse sentido, indaga-se, a recente 

regulamentação da terceirização trabalhista no Brasil é suficiente a ensejar 

violação de direitos humanos sociais dos trabalhadores? 

Objetiva-se nesta pesquisa verificar se a terceirização trabalhista é 

violadora de direitos humanos e sociais, descrever a terceirização, 

demonstrar o que são direitos humanos sociais. Será utilizado o método 

indutivo e dedutivo, por pesquisa bibliográfica e documental, com uso da 

doutrina, jurisprudência e normas internacionais sobre o tema. 

Essa pesquisa será dividida em três blocos, no primeiro será 

tratado da terceirização trabalhista no Brasil onde serão apresentados 

conceitos e formas de ocorrência, no segundo bloco será tratado da cultura 

do capitalismo, no terceiro bloco será abordada a incompletude da cultura 

do capitalismo em justificar a existência da terceirização em contraponto 

com os direitos humanos e sociais. 

2 A TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO BRASIL 
 

A terceirização trabalhista no Brasil é fenômeno novo como forma 

de contratação de empregados para a realização de trabalho na atividade do 

tomador, bem como para o direito do trabalho e, teve maior repercussão 

nos últimos quarenta anos (GODINHO, 2017). 

É importante saber um breve histórico do surgimento da 

terceirização no Brasil, até mesmo para que o momento histórico em que 

foi constituído pode ser suficiente a nos informar qual é seu objetivo. 
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Porém, antes disso, se faz necessário conceituá-la, para que se 

possa entender o seu caráter e vinculação, que se faz com base na doutrina 

de Georgeonor de Sousa Franco Filho (2015, p. 31); 

 

Por terceirização devemos entender a contratação, feita por 

uma empresa de prestação de serviços de uma pessoa física 

(profissional autônomo) ou jurídica (empresa especializada), 

para realizar determinadas atividades de que necessite, sem 

que possua os elementos naturais de relação de emprego, tais 

como subordinação, habitualidade, horário, pessoalidade e 

salário, e não sejam relacionados às suas atividades-fim. 

 

Terceirização nada mais é que uma maneira de contratar por meio 

de uma empresa interpostos empregados que realizarão a mesma atividade 

que os empregados que poderiam ser ligados diretamente ao tomador 

(FRANCO FILHO, 2015). Essa empresa denominada interposta contratará 

diretamente os empregados para a prestação do serviço à contratante, esse 

empregado estará subordinado juridicamente apenas à empresa interposta, 

porém, prestando serviços à empresa contratante com base nas regras por 

ela dispostas e em conformidade com seu formato de empregado. 

Veja, apenas temos a mudança do contratante para a realização do 

trabalho nada mais que isso. Maurício Godinho Delgado (2010, p. 408) 

como forma de exemplificar o histórico da terceirização no direito do 

trabalho, traz os seguintes ensinamentos: 

 

Em fins da década de 1960 e início dos anos 70 é que a ordem 

jurídica instituiu referência normativa mais destacada ao 

fenômeno da terceirização (ainda não designado por tal 

epíteto nessa época, esclareça-se). Mesmo assim tal referência 

dizia respeito apenas ao segmento público (melhor definido: 

segmento estatal) do mercado de trabalho – administração 

direta e indireta da União, Estados e Municípios. É o que se 

passou com o Decreto Lei n° 200/67 (art. 10) e Lei n° 

5.645/70. 

 

Tratando-se de legislação sobre terceirização, a Lei n.° 6.019/74, 

responsável pela previsão do trabalho temporário tratou timidamente sobre 

terceirização, no entanto, não enfrentou diretamente sobre essa forma de 

trabalho. 
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A Lei n.º 6.019/74, em seu art. 2°, informa que o trabalhador 

temporário “é uma pessoa física que presta serviço a uma empresa, visando 

atender as necessidades transitórias ou ainda de substituição de pessoal ou 

acréscimo de trabalho extraordinário”, conceito esse que não é suficiente a 

conceituar o que é trabalho terceirizado. 

Para a ocorrência do trabalho terceirizado, é importante ressaltar 

que não pode haver subordinação e pessoalidade, entre o tomador do 

serviço e o empregado contratado pela empresa terceirizada (GODINHO, 

2017), está por outro lado, a fim de atender aos preceitos legais deve estar 

devidamente inscrita junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (art. 5º, 

Lei n° 6.019/74). Forma essa que o Estado se utiliza para controle das 

empresas terceirizadas.  

Essa, portanto, foi à primeira regulamentação sobre a 

possibilidade considerada pela doutrina de terceirização do país legalmente 

instituída. No entanto, não é benéfica, haja vista o empregado que trabalha 

como temporário apenas ficará no emprego por no máximo 2 (dois) anos, 

nada mais que isso, e essa regulamentação impede que este tenha vínculos 

com a empresa e com os colegas de trabalho (FRANCO FILHO, 2015). 

A segunda legislação que veio a regular a terceirização foi a Lei 

n.° 7.102/83, que trouxe a primeira possibilidade concreta de contratação 

da figura do terceirizado, regulamentando a forma de trabalho e 

contratação do vigilante terceirizado pelo setor bancário. 

 Posteriormente, a Lei n.° 8.863/94, abrandou a possibilidade de 

contratação de trabalho terceirizado, podendo agora qualquer 

estabelecimento seja ele privado ou público efetuar a contratação do 

vigilante como empregado, não apenas mais as instituições bancárias. 

Mais uma vez, deve ser observado pelo terceirizado e tomador do 

serviço à falta de dois requisitos da relação de emprego, quais sejam, 

pessoalidade e subordinação, vez que estes atrairiam o vínculo 

empregatício do terceirizado direto com o tomador do serviço (art. 3°, 

CLT). 
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A Emenda Constitucional n° 9/1995 foi suficiente a introduzir a 

possibilidade da terceirização pelo Estado no monopólio de exploração do 

petróleo e seus derivados: 

 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou 

privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a 

IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. 

Art. 2º Inclua-se um parágrafo, a ser enumerado como § 2º 

com a redação seguinte, passando o atual § 2º para § 3º, no 

art. 177 da Constituição Federal: 

Art. 177 (...) § 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: I - 

a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo 

o território nacional; II - as condições de contratação; III - a 

estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da 

União. 

 

Já a Emenda Constitucional n° 8/1995 foi responsável pela 

possibilidade da terceirização parcial na atividade das telecomunicações, 

vejamos: 

Art.1º O inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da 

Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 21. Compete à União: (...) XI - explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 

organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e 

outros aspectos institucionais; XII – (...) a) explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens; Art. 2º É vedada a adoção de medida provisória para 

regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21 com a redação 

dada por esta emenda constitucional. 

 

Ainda como forma de regular a terceirização nos serviços de 

telecomunicações o Congresso Nacional editou a Lei n.° 9.472/97, que 

trata da terceirização nos serviços de telecomunicações, e em seu art. 94 

traz a previsão da terceirização: 

 

Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária 

poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela 

Agência: I - empregar, na execução dos serviços, 

equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam; II - 

contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem 

como a implementação de projetos associados. V. art. 117, II, 

desta Lei. § 1º Em qualquer caso, a concessionária continuará 

sempre responsável perante a Agência e os usuários. § 2ºº 

Serão regidas pelo direito comum as relações da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art177§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art177§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiia
http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472#art117
http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472#art117
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concessionária com os terceiros, que não terão direitos frente 

à Agência, observado o disposto no art. 117 desta Lei. 

 

Ocorre que até esse momento histórico não existia a possibilidade 

da contratação de trabalho terceirizado por meio de empresas, além das 

autorizadas por lei, porém, os empregadores contratavam e em razão de 

várias demandas judiciais o Superior Tribunal do Trabalho editou a Súmula 

256 (em 1986), historicamente a primeira forma de controle pelo Judiciário 

sobre a terceirização, que veio a regular de forma tímida a terceirização 

trabalhista, sendo posteriormente revogada: 

 

Salvo os casos previstos nas Leis ns. 6.019, de 3.1.74 e 7.102, 

de 20.6.1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por 

empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício 

diretamente com o tomador dos serviços; 

 

Em continuidade de regulamentação da situação dos terceirizados 

em 1993 o TST editou a Súmula 331, a qual regulou a terceirização 

trabalhista por anos, ante a inexistência de lei própria: 

 

331. Contrato de prestação de serviço. Legalidade. I – A 

contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 

formando-se vínculo diretamente com o tomador dos 

serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, 

de 3-1-1974). II – A contratação irregular de trabalhador, 

mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego 

com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III – Não forma vínculo 

de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei n. 7.102, de 20-6-1983) e de conservação e 

limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 

atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta. IV – O inadimplemento 

das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 

quando àquelas obrigações, desde que haja participado da 

relação processual e conste também do título executivo 

judicial. V – Os entes integrantes da Administração Pública 

direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas 

condições do item IV, caso evidenciado a sua conduta culposa 

no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666 de 21-6-1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 

mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas 

pela empresa regularmente contratada. VI – A 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472#art117
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todas as verbas decorrentes de condenação referentes ao 

período da prestação laboral. 

 

Pois bem, esta Súmula do TST solucionava os litígios que versam 

exclusivamente sobre a terceirização, seja ela na modalidade de 

contratação pela administração pública ou por particulares, porém, agora 

com a Lei n.° 11.347/2017 a qual regula o tema e traz a possibilidade da 

ocorrência da terceirização em qualquer atividade da empresa tomadora. 

A Lei n.º 11.347/2017 altera a Lei n.º 6.019/74 (trabalho 

temporário) e traz a possibilidade da terceirização, trazendo legitimidade a 

essa forma de contratação, bem como incentivando que as empresas o 

façam. Assim, a nova conceituação de trabalho terceirizado passa a ser 

trabalho realizado por meio de empresa interposta em qualquer atividade, 

desde que previamente pactuada e ajustada por contrato. 

Terceirizar é uma forma de diminuir o valor do custo de produção, 

pois se o empregador acredita que não é viável manter um empregado 

dentro das dependências da empresa, é óbvio que um terceiro contratando 

essa mesma mão de obra e prestando os serviços, certamente o empregado 

será o único que perderá nessa cadeia, pois a empresa que fará essa 

interposição de trabalho lucrará com o seu trabalho, logo, sua remuneração 

será reduzida (COUTINHO, 2015). 

Nota-se uma evolução dessa nova lei no sentido de atender os 

anseios do capitalismo, o qual tem como ímpeto a fazer com que as pessoas 

queiram cada vez mais auferir lucros (COUTINHO, 2015), isso sem pensar 

que essa atuação possa causar prejuízos imensuráveis a terceiros, mas 

como será demonstrado em tópico próprio, o capitalismo não consegue 

justificar a necessidade da criação da terceirização. 

 

3 MANDAMENTOS DO CAPITALISMO – VIOLAÇÕES DE 

DIREITOS TRABALHISTAS PARA MANUTENÇÃO DO CAPITAL 
 

Existe uma enorme diversidade cultural existente no Brasil, 

principalmente no que se diz respeito às culturas e formas existentes para a 
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regulação de trabalho, seu exercício, formas de auferir lucros e 

organização. 

Porém, cada cultura prima pela sua forma de proteção aos direitos 

que ela mesma elege como prioritária para fins de proteção, assim, sobre a 

pluralidade de diversidade Antônio Hilário Aguilera Urquiza (2014, p. 21): 

 

A questão da diversidade pode ser observada em nosso 

cotidiano e em muitos outros aspectos da vida moderna: os 

mitos, os contos, as moedas, o comércio, as artes, as técnicas, 

os instrumentos, as línguas, as ciências, as religiões, os povos, 

os ideais, entre outros. Estes são elementos existentes no 

cenário mundial, que fazem o mundo ser considerado diverso. 

Atualmente esse “diverso” pode ser experimentado através 

das trocas culturais, facilitadas pelas redes de comunicação, 

pelo transporte rápido e pela tecnologia avançada, ampliando 

a curiosidade do “um” perceber o “outro”, o diferente de 

mim. 

 

O capitalismo surge inicialmente com o objetivo de dinamizar a 

forma de comércio existente em uma sociedade, e com plano de fundo 

apresenta o acumulo de capital e obtenção de lucro, em detrimento de 

qualquer direito imposto por uma sociedade. 

No Brasil temos inúmeras culturas existentes, sendo ela desde a que 

não se importa muito com dinheiro e enriquecimento como a indígena, 

como a cultura capitalista que impõe às pessoas a acumulação de capital, 

como sendo a única forma de obtenção de sucesso para a vida dessas 

pessoas. 

Assim, antes de tudo, é imprescindível que se reflita sobre a 

diversidade existente, até mesmo para que após disso se forme um 

posicionamento crítico, político suficiente a interpretar e dar a devida 

proteção aos direitos de qualquer cultura existente, independente de seus 

reflexos na sociedade (AGUILERA URQUIZA, 2014, p. 21). 

É certo que a cultura capitalista muito embora pareça aos olhos 

daqueles que não tem o mesmo objetivo ou propósito algo que viole 

determinados preceitos fundamentais, como por exemplo, a obtenção de 

lucros em detrimento da violação de direito dos mais fracos, como é o caso 
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da terceirização, onde alguns auferem lucros exorbitantes em prol da 

violação de direitos trabalhistas de outros. 

A fim de exemplificar a existência de uma diversidade, Antonio 

Hilário Aguilera Urquiza (2014, p. 22) traz os seguintes ensinamentos: 

 

A palavra diversidade tem, ainda, outros significados: 

diferença, dessemelhança, diverso, distinção, variação, 

mudado, alterado, discordante, divergente. Isso pode nos levar 

a pensar que a diversidade diz respeito somente aos sinais 

externos, que podem ser vistos a olho nu, nos encontros e 

relações que estabelecemos no nosso cotidiano. Porém, se 

ampliarmos um trato cultural e política, poderemos entende-

las de duas formas: 

a) As diferenças são construídas culturalmente tornando-

se, então, empiricamente observáveis; 

b) As diferenças também são construídas ao longo do 

processo histórico, nas relações sociais de poder. Muitas 

vezes, os grupos humanos tornam o outro diferente para fazê-

lo inimigo, para melhor dominá-lo. 

 

Assim, existem diversas diferenças entre culturas, e isso se dá em 

razão do processo histórico vivenciado por diversas pessoas, como por 

exemplo, o do capitalismo que timidamente chegou ao Brasil e toma conta 

de diversos setores, fazendo com que as pessoas passem a pensar no 

mesmo sentido do capitalismo. 

Porém, ocorre que essas culturas são responsáveis pela edição de 

leis, ou até mesmo criação de determinadas crenças para a comunidade 

onde vive, a criação da terceirização se deu apenas para atender os anseios 

dos que buscam o acúmulo de capital. 

Essa forma de criação da lei de terceirização como forma de dar 

seguimento a forma de trabalho terceirizada é meio suficiente de atender 

aos preceitos culturais do capitalismo. Muito embora seja ela a 

interpretação fria da lei nos termos que segue tem respaldo legal. 

Só que isso não deve ser apenas visto em seu aspecto formal, deve 

antes mesmo ser analisado também sob o aspecto social, pois a forma de 

criação da terceirização como meio de criação de normas que tenham 

diretamente impactos na realização do trabalho. 
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A observância principalmente dos preceitos sociais e 

principiológicos impostos pela Constituição Federal, que em especial no 

seu art. 1º, III, traz como um dos princípios da República Federativa do 

Brasil a “dignidade da pessoa humana”, o que tem estrita correlação com a 

promoção pelo Estado dos direitos humanos e sociais dos trabalhadores. 

Além disso, ainda como um dos princípios garantidos pela 

Constituição Federal de 1988 temos o da garantia do valor social do 

trabalho (art. 1º, IV, CF), o qual é suficiente a resguardar a garantia de 

direitos humanos aos trabalhadores. 

Muito embora o valor social do trabalho seja necessário para 

manutenção da ordem constitucional e para a construção de uma sociedade 

justa, igual e humana, reiteradamente se verificam as violações do Estado 

em direitos e garantias individuais, como por exemplo, o que aconteceu na 

Reforma Trabalhista com a Lei n. 13.467/2019, onde, sob o fundamento do 

período de crise vivenciado pelo Brasil era necessário diminuir direitos 

para que ocorresse aumento de postos formais de trabalho. 

No entanto, o aumento de novos postos de trabalho não se 

verificou, tendo em vista que o problema da falta de postos de trabalho não 

era os direitos trabalhistas adquiridos pelos trabalhadores ao longo de anos, 

mas sim a grande imposição de impostos sobre as empresas que, o Estado 

ainda insiste em manter. 

Novamente a mesma fundamentação retórica está assolando o povo 

brasileiro com a reforma da previdência, sob o argumento que se não fizer a 

reforma pessoas perderão suas aposentadorias ou não receberá adequadamente, 

esse medo produzido pelo Estado por meio das mídias causa na população a 

aceitação em massa da diminuição de seus direitos, sem ao menos saber do que se 

trata. 

Tanto é que a reforma trabalhista responsável pela retirada de vários 

direitos trabalhistas tramitou no Congresso Nacional em menos de seis meses, 

quando então foi aprovada, o mesmo se repete com a reforma da previdência, 

quando direitos fundamentais muitos importantes para a manutenção do Estado 

Social são retirados em menos de seis meses dos mais pobres. 
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Outro fator quanto a retirada de direitos é a terceirização trabalhista que 

tramitava um projeto de regulamentação desde 2004, sem que houvesse qualquer 

aprovação dessa forma de trabalho, quando então, o Congresso Nacional deixa de 

lado o referido projeto em 2012 e, retoma a discussão da matéria no segundo 

semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017 já tinha regulamentado a 

terceirização trabalhista no Brasil. 

Isso tudo nada mais é que o capitalismo pressionando o trabalho e 

fazendo com que seus desejos de manutenção de capital sejam cumpridos com 

violações de direitos trabalhistas que, entende-se como Direitos Humanos dos 

trabalhadores. 

 

4 CAPITAL X TRABALHO: GARANTIA DE DIREITOS 

HUMANOS E SOCIAIS DOS TRABALHADORES 
 

A terceirização surge inicialmente como forma de otimizar o 

trabalho, e tem como principal objetivo apresentado à sociedade o da 

promoção do trabalho, porém, como verificado (FRANCO FILHO, 2015), 

a realidade é diversa do pretendido, até mesmo porque a terceirização não 

promove o trabalho em condições dignas e decente, pelo contrário, viola os 

direitos dos trabalhadores. 

Assevera Karl Marx (2013, p. 829-830) que “se o dinheiro vem ao 

mundo com manchas naturais de sangue numa de suas faces, o capital 

nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés”. 

Para o direito do trabalho a situação dos terceirizados se enquadram nessa 

perspectiva, até mesmo porque é a partir dessa forma de contratação que os 

empregados têm seus direitos violados em prol da economia. 

Diante dessa situação, qual a legitimidade de um Estado em legislar 

sobre terceirização e regulamentar essa forma de trabalho contra a 

promoção de igualdade que ele mesmo dispôs principiologicamente (art. 

1º, III, CF). A forma de acumular riqueza de capital se deu em razão da 

expropriação e exploração intensa dos camponeses, dando início a 

dinâmica comercial (COUTINHO, 2015). 
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A principal forma de entender o que é o capitalismo está no sentido 

de que esse promove a radical separação entre o agente que realiza a 

produção e os meios de produção (MARX, 1979, p. 34), para o capitalismo 

os meios de produção são mais importantes que o agente produtor. 

Por vezes, confundem a situação do agente produtor como sendo 

um meio de produção, porém, na dinâmica aqui apresentada por Karl 

Marx, essas formas não se confundem, pois, o agente produtor não será 

meio de produção, mas apenas o agente que realiza a produção. 

Assim, quem produz é indiferente para os meios de produção, 

apenas servindo para a acumulação de capital, como forma de dar 

continuidade a acumulação chamada de primitiva, a qual surge e pertence à 

pré-histórica da sociedade burguesa (MARX, 1979, p. 34). 

Karl Marx (1979, p. 54-55) fala sobre as formas e processos de 

acumulação primitiva: 

 

Os despojos dos bens da igreja, a alienação fraudulenta dos 

domínios do Estado, a pilhagem dos terrenos comunais, a 

transformação usurpadora e terrorista da propriedade feudal e 

mesmo, a patriarcal, em propriedade privada moderna, a 

guerra às cabanas, foram os processos idílicos da acumulação 

primitiva. Conquistaram a terra para a agricultura capitalista, 

incorporaram o solo ao capital e entregaram à indústria das 

cidades aos braços dóceis de um proletariado sem lar nem 

pão.  

 

Foi Marx o responsável pela desmistificação do mito existente 

sobre a liberdade de contratação, a qual reputou como sendo uma farsa, 

visto que circundavam a relação de trabalho vasta gama de leis que 

protegiam o capital, dando liberdade aos patrões em detrimento da mão de 

obra explorada (MARX, 1982). 

 Essa farsa apontada por Marx pode ser verificada nos documentos 

que regulavam as relações trabalhistas, pois em 1791 a França aprovou a 

lei que previa a punição dos operários que se associassem, bem como a 

aplicação do Código Penal, no mesmo sentido foi o Código Napoleônico 

de 1804, que de igual modo assegurou em oitocentos a proteção da 
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propriedade privada, e apenas sete trataram diretamente sobre o trabalho, 

os quais tinham natureza inibitória dos trabalhadores e não protetiva. 

Assim, preocupados apenas com o aumento da riqueza social 

burguesa, iniciou-se o sistema frabril, o que se consolidou em meados do 

século XIX, o qual é exemplificado por Huberman (1986, p. 105): 

 

(...) para um mercado cada vez maior e oscilante, realizada 

fora de casa, nos edifícios do empregador, e sob rigorosa 

supervisão. Os trabalhadores perderam completamente sua 

independência. Não possuíam a matéria-prima, como 

ocorreria no sistema de corporações, nem os instrumentos, tal 

como no sistema doméstico. A habilidade deixou de ser tão 

importante como antes, devido ao maior uso da máquina. O 

capital tornou-se mais necessário que nunca. 

 

Em busca de encontrar uma forma de acúmulo de riquezas, foi 

necessário regulamentar e informatizara grande fábrica vertical, a qual é 

controlada pelos burgueses, que buscam a acumulação primitiva do capital 

(COUTINHO, 2015, p. 42). 

A raiz histórica do capitalismo se demonstra pela acumulação 

primitiva a qual é considerada como sendo a chave para a sua 

compreensão, assim, o capitalismo para se justificar fundamenta a 

necessidade de acumulação de capital para os seus pares, como meio de 

fazer com que mais pessoas aderem ao seu programa de 

institucionalização. 

O simples fato de cumular riquezas por si só não justifica a atuação 

do capitalismo, até mesmo porque o ganho em massa de valores em prol de 

violações de direitos alheios não pode ser visto em uma sociedade justa e 

igualitária como forma digna de ganho. 

A instituição da terceirização está voltada para a redução de custos 

para a produção de determinados produtos, assim, por meio dessa forma de 

instituição de trabalho novos empregos se formam, a fim de aumentar para 

aqueles que detêm o capital os lucros auferidos em detrimento do trabalho. 

O capitalismo justifica a necessidade da existência da terceirização 

como forma de dinamizar as relações trabalhistas, para que os trabalhos 

sejam prestados com maior perfeição técnica, porém esse argumento não é 
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forte o suficiente para justificar a criação da terceirização, até mesmo 

porque ela não busca a especialização, mas sim a diminuição de custos na 

mão de obra (COUTINHO, 2015, p. 57). 

Para que tenhamos mão de obra em condições dignas é necessário 

que esses trabalhadores sejam livres e exerçam suas funções laborais em 

conformidade com os preceitos constitucionais. 

Adverte Joaquim Herrera Flores (2009, p. 83-84) que: 

 

A liberdade não vai realizar-se por si própria. Sempre exigirá 

uma ordem social justa na qual se deem condições materiais 

precisas para consegui-la. Porém, reivindicar a integralidade e 

a inter-relação entre liberdade e igualdade parece ficar fora do 

raciocínio. É o impuro, o híbrido, o mesclado. Podemos 

pensar, preceituar e opinar livres de qualquer 

condicionamento social e, além disso, com todas as garantias, 

de estatais imagináveis. Mas, dispor de condições materiais 

para desfrutar de saúde, de um ambiente limpo ou de uma 

moradia digna nos obriga, segundo tal ideologia, a incluir 

elementos estranhos à pretendida pureza do jurídico-formal. 

O sistema de valores dominante aposta em favor de uns 

direitos e renega outros. 

 

Veja, para que tenhamos trabalhadores livre e que exerçam seus 

trabalhos em condições dignas é necessário que tenhamos uma ordem 

social justa, para que então possam ser integralizados todos os direitos 

sociais garantidos constitucionalmente. 

De outro lado, utilizando o paradigma utilizado para comentar 

sobre o sistema de justiça de Boaventura de Souza Santos, façamos um 

comparativo com o sistema legislativo quando da regulamentação da 

terceirização trabalhista. 

Boaventura de Sousa Santos (2010, pag. 8) sobre o sistema de 

justiça trata da seguinte forma: 

 

Todas essas mudanças obrigam a repensar profundamente o 

sistema de justiça e, mais em geral, o próprio perfil da cultura 

judiciária. Não haverá reformas eficazes se não houver uma 

cultura judiciária que as sustente. E para a criação dessa 

cultura judiciária é fundamental alterar o sistema de formação 

dos magistrados. 
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Pois bem, regulamentar a terceirização como forma de trabalho a 

ser exercido é algo que viola os preceitos fundamentais de igualdade, até 

mesmo porque esses empregados não alcançaram condições dignas para a 

realização do trabalho, além do mais, a cultura que o capitalismo tenta 

impor com a sua força monetária não pode ser suficiente a ensejar a 

mudança de cultura. 

Por essa razão, não pode o capitalismo por sua força econômica 

violar direitos mínimos e sociais, bem como mudar uma cultura 

previamente existente, como pretende, assim, como acentua Maracci, o 

Estado deve promover o bem-estar-social com a regulamentação do pleno 

emprego e do trabalho em condições dignas, primando sempre pela 

regulação concorrencial do capitalismo (MARACCI, 2005, p. 21). 

No mesmo sentido, a ocorrência da terceirização e a forma como 

tem sido realizada não é garantidora e promotora de direitos humanos 

sociais dos trabalhadores, pelo contrário, é mitigador desses direitos, e, isso 

se dá pelo fato de que a regulamentação da terceirização se deu apenas para 

dar integral cumprimento necessitado pelo capitalismo. 

O capitalismo como visto não é garantidor de direitos humanos 

sociais dos trabalhadores, pelo simples fato de que não se preocupa com a 

função social das empresas nas relações de trabalho, mas, sim com o 

objetivo único de aumentar os lucros. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A terceirização surge no Brasil como meio de atender aos anseios 

da sociedade capitalista, que busca o acúmulo de capital. Ocorre que, em 

detrimento da realização da mão de obra terceirizada os trabalhadores têm 

seus direitos trabalhistas violados em detrimento do acúmulo de capital. 

O capitalismo se mostra como uma forma de cultura a qual impõe 

aos seus seguidores que é importante o acúmulo de capital, 
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independentemente de qual seja a sua origem e razão, bem como se outrem 

perderá seus direitos. 

Assim, como demonstrado, determinada cultura é capaz de fazer 

com que tenha reflexos em outros ramos, como por exemplo, no 

legislativo, fazendo com que legisle sobre determinados assuntos dos quais 

lhe caibam. 

Noutro norte, o capitalismo não consegue por si só justificar a sua 

existência, tendo em vista ser falho seus argumentos, até mesmo porque o 

simples fato de acúmulo de capital em detrimento de violação de direitos 

fundamentais de outrem não é bem visto. 

Além disso, muito embora parcela da cultura seja no sentido de 

construir meios de promoção do capitalismo, deve-se sempre buscar 

inicialmente a efetividade dos direitos que asseguram o patamar mínimo de 

direitos aos trabalhadores, que no caso em apreço é da promoção dos 

direitos humanos e sociais. 

A terceirização trabalhista pela forma que foi regulada, não é 

suficiente a promover direitos humanos e sociais, como determina o 

mandamento constitucional do art. 1º, III, da CF, o qual afirma que um dos 

compromissos da República Federativa do Brasil é a promoção da 

dignidade da pessoa humana e o inciso IV traz o valor social do trabalho. 

E esse fato de não conseguir dar cumprimento ao determinado 

constitucionalmente se dá pelo fato de que a opção legislativa foi no 

sentido de dar integral cumprimento ao objetivado pelo capitalismo.  

Com isso, temos que a ocorrência da terceirização como meio de se 

efetivar os anseios do capitalismo vem de encontro com as garantias 

constitucionais de promoção do trabalho humano em condições dignas com 

valor social e efetivo.  
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RESUMO: O presente trabalho se incumbe de examinar os direitos 

previdenciários gozados pelos cidadãos das comunidades quilombolas. De 

modo a vislumbrar como estes se dão e a que modo se efetivam na 

realidade prática destes povos. Para tanto, é apresentado o conjunto 

normativo previdenciário cabível aos quilombolas e analisado se há 

políticas públicas capazes de disseminar seu conhecimento e, até que 

ponto, as já existentes conseguem alcançar este objetivo. Assim, se estuda 

a estrutura histórica da formação dos quilombos e como estes são 

compreendidos na sociedade contemporânea. A partir de pesquisa 

bibliográfica e levantamento de dados, se contextualiza o aparato da 

legislação pertinente e o devido enquadramento das comunidades 

quilombolas dentro do Regime Geral de Seguridade Social, evidenciando, 

sobretudo, como a Constituição Federal de 1988 possibilitou a ampliação 

destes direitos e maior aplicabilidade destes para que se alcance toda 

comunidade. Com o presente trabalho evidencia-se que, apesar de leis que 

impulsionam a efetivação dos direitos previdenciários e sua devida 

observância e aplicação, ainda há uma defasagem no quesito políticas 

públicas, sendo que, apesar de todos os esforços e medidas válidas, não 

conseguem alcançar totalmente os povos remanescentes dos quilombos. 

Demonstrando, deste modo, a necessidade da criação de medidas que 

possam realmente fazer valer as garantias constitucionalmente garantidas e 

de toda legislação que as contemplem. Ainda é possível observar no que 
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tange ao acervo bibliográfico uma notável escassez sobre o tema em 

questão, se fazendo necessário também o incentivo de pesquisa a este 

respeito. 

PALAVRAS-CHAVE: Quilombolas. Direitos Sociais. Previdenciário. 

Políticas Públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inovou 

em muitos aspectos referentes aos direitos dos cidadãos, trazendo em seu 

texto a ampliação de garantias e possibilitando a implementação destas. 

Nota-se uma maior preocupação ao que se relaciona com as carências da 

sociedade e a busca para atenuação das desigualdades sociais. Direitos 

individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos 

foram temas expressamente abordados na Carta Magna, entre outros 

(BRASIL, 1988). 

No que tange aos direitos sociais é possível observar variadas 

medidas para que se alcancem as diversas camadas da sociedade na 

tentativa de resguardar seus direitos fundamentais. Entretanto, apesar do 

Brasil se encontrar sob o viés de Estado Democrático de Direito, que 

preserva a igualdade entre todos os cidadãos de forma democrática, e a 

legislação que conserva tais garantias serem acolhida pela sua Lei Maior, 

não são concretizadas em sua totalidade de forma efetiva a contemplar 

todas as necessidades da população brasileira, devido à penúria de boa 

parte da população decorrente do grau de desigualdade social que o País se 

encontra emergido (BRANDÃO, 2010).  

 Esta existente disparidade se deu historicamente por um processo 

de desvalorização de garantias e direitos inerentes ao ser humano, os quais 

a Constituição de 1988 visa neutralizar. Não há como negar que dentre as 

desvalorizações históricas de direitos uma das mais impactantes se 

compreende no período escravocrata, onde se anulava desmedidamente 

direitos, através da exploração de todo um povo, em busca de melhor 

aproveitamento de riquezas. 
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 O que resta de lembrança dessa época são as marcas que atingem 

até hoje os descendentes dos que foram escravizados. Além das marcas que 

improvavelmente serão reparadas, há as comunidades remanescentes de 

quilombos. Os quilombos representavam o ponto de resistência dos 

escravos que, com muita perseverança, escapavam de seus senhorios. As 

comunidades quilombolas, após a abolição da escravatura, passam por um 

longo processo na tentativa de se manterem e de serem reconhecidas. 

 Como dito acima, a Constituição de 1988 se atenta para formulação 

de medidas que possam amparar os historicamente excluídos, entre eles as 

comunidades quilombolas. 

 Diversas são as medidas de ampliação de garantias, concebidas 

especialmente por meio dos direitos sociais, que tomam nova roupagem na 

Carta Magna. Dentre eles, há a inovação da compreensão de seguridade 

social, composta pelos pilares: saúde, assistência e previdência social.  

Segundo Brandão (2010), as comunidades quilombolas são 

caracterizadas enquanto grupos tradicionais por sua organização social 

própria e por passarem, de geração a geração, seu modo de viver, Essas 

comunidades geralmente se sustentam através da agricultura de 

subsistência, e possuem um modo de vida pautado nas relações com a 

natureza e nas tradições familiares. 

Com este fato em vista, tendo em mente que grande parte das 

comunidades tradicionais possui como atividade econômica principalmente 

o trabalho no campo, os quilombolas foram incluídos no sistema 

previdenciário como trabalhadores rurais. Esse sistema foi implementado 

na década de 70 com o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador 

Rural. Segundo Jorge (2012, p.2),  

 

As políticas de proteção social não contributivas destinadas 

aos idosos rurais no Brasil têm trazido resultados positivos na 

redução de desigualdades sociais e no combate à pobreza. A 

introdução de políticas com objetivo de garantir uma renda 

mensal para essa população foi iniciada na década de 1970 

através da implantação do Fundo de Assistência e Previdência 

do Trabalhador Rural. O regime de segurados especiais da 

Previdência Rural é inovador ao ampliar a cobertura de acesso 
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da Previdência Social, para o agricultor (a) em regime de 

economia familiar, pescador (a) artesanal e garimpeiro (a) 

artesanal, destinando aos mesmos o direito a um salário 

mínimo sem a necessidade de contribuição compulsória, 

bastando apenas comprovar sua condição de trabalho e idade.  
 

De acordo com dados do INCRA (2017) o estado de Minas Gerais é 

o terceiro do País com o maior número de comunidades quilombolas, vale 

destacar que segundo o Decreto º 4.887 de 2003: 

 

Art.2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos 

quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-

raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida. 

 

Por conseguinte, será foco de a obra examinar os aspectos 

relacionados à previdência social no que toca às comunidades quilombolas, 

atentando, em particular, ao acesso oferecido aos integrantes destas 

comunidades a seus direitos previdenciários, no intuito de averiguar se há 

providências capazes de disseminar informações para um melhor 

aproveitamento dessas garantias.  

 

1.3 MÉTODOS E OBJETIVOS 

 

O escopo do presente trabalho encontra-se em apresentar o 

conjunto normativo previdenciário cabível aos quilombolas, verificando 

como se dá o acesso ao conhecimento acerca destes direitos garantidos aos 

residentes em quilombos, mensurando o nível de informação e 

conhecimento, e se há aparato estatal que vise facilitar o acesso a essas 

informações, verificando se há a existência de políticas públicas para 

disseminação de informações concernentes a seus direitos previdenciários. 

Apesar da dificuldade em encontrar trabalhos sobre o tema, o 

presente artigo utiliza-se de pesquisa bibliográfica com levantamento de 

dados secundários e questionamentos a alguns remanescentes destes povos. 
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Trata-se de uma pesquisa de caráter básico ou fundamental, que intenta a 

aquisição de conhecimentos que possam contribuir com o avanço das 

pesquisas acerca dos direitos previdenciários quilombolas fazendo com 

que, eventualmente, este acúmulo de informações e conhecimentos possa 

ser utilizado e/ou aplicados. Sua natureza é observacional, transversal e se 

dá por meio do procedimento técnico de pesquisa bibliográfica. 

Para realização deste trabalho utiliza-se de algumas condições 

materiais de apoio para promoção das atividades de planejamento e 

desenvolvimento do mesmo. Entre elas a utilização de recursos físicos 

como bibliotecas, laboratórios de informática, bem como os recursos 

baseados em conhecimento, como bibliotecas, arquivos, coleta e base de 

dados. 

 

2 AMPARO CONSTITUCIONAL 

 

O texto constitucional de 1988 trouxe à sociedade brasileira um 

novo conceito de organização e proteção social através do qual foi 

elaborado o tripé da Seguridade Social (políticas públicas de saúde, 

previdência e assistência social). Segundo Delgado (2009, p.17),  

 

A Constituição Federal (CF) ampliou a cobertura do sistema 

previdenciário e flexibilizou o acesso aos benefícios para os 

trabalhadores rurais, reconheceu a Assistência Social como 

política pública não contributiva que opera tanto serviços 

como benefícios monetários, e consolidou a universalização 

do atendimento à saúde por meio da criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS).Desta forma, a Seguridade Social articulando 

as políticas de seguro social, assistência social, saúde e 

seguro-desemprego passa a estar fundada em um conjunto de 

políticas com vocação universal.  
 

As políticas públicas de Seguridade Social são direito de todos os 

cidadãos brasileiros, no entanto, o nível de proximidade e efetividade nas 

comunidades quilombolas do que concerne aos direitos previdenciários é 
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questionável. Sendo assim, o presente estudo atenta-se apenas a um dos 

componentes do tripé da Seguridade Social: a Previdência.  

A população quilombola é assegurada constitucionalmente nas 

regras do Regime Geral de Previdência Social sob os Regimes de 

Segurados Especiais Rurais, por desempenharem em sua maioria trabalhos 

ligados à agricultura e demais ofícios relacionados à atividade rural, 

entretanto, há entre os integrantes um notável desconhecimento de que 

possuem e podem fazer jus a esses direitos pela falta de propagação de 

noções a este respeito (BRANDÃO, 2010). 

Até porque para se conseguir este benefício é necessária 

comprovação da atividade e, pelo desconhecimento de tal necessidade, 

muitos não têm os documentos necessários para tanto, deste modo, a 

emissão desta comprovação é geralmente apresentada pelo Sindicato de 

Trabalhadores Rurais, instituição reconhecida pelo então Ministério da 

Previdência Social, mas somente dos indivíduos que são a ele vinculados 

(BARBOSA, 2003). 

Frente à necessidade de uma maior viabilidade e disseminação de 

informações, surge de uma parceria entre da então Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos (SEDH), hoje compreendida pelo Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos vinculada à Presidência da República, e o 

Instituto Socioambiental (ISA), por meio do Programa Vale do Ribeira, a 

Cartilha Cidadania Quilombola, como uma forma de levar às comunidades 

quilombolas informações sobre direitos garantidos constitucionalmente. 

Apesar de conter informações acerca de direitos dos indivíduos 

pertencentes a essas comunidades e aos direitos da comunidade enquanto 

coletivo, a cartilha desacompanhada de uma política pública que efetive a 

chegada dessas informações na comunidade, não é suficientemente eficaz, 

tendo em vista o afastamento simbólico e histórico, que impedem, ainda 

hoje, o acesso dos quilombolas a tais informações. Destarte, há grande 

dúvida quanto a efetividade do acesso de grupos sociais tradicionais, como 

os quilombolas, a seus direitos previdenciários.  
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Segundo o estudo do IBGE (Censo 2010), entre os idosos que 

vivem no meio rural, incluindo os quilombolas, 34,6% são analfabetos, o 

que segundo PERES (2011) é justificado porquanto mais isolada a 

população maior são as chances de analfabetismo no Brasil. Dessa forma, 

presume-se que a alta taxa de analfabetismo entre idosos quilombolas 

possui profunda relação com a dificuldade em seu acesso a informações 

acerca de seus direitos previdenciários dificultando a efetividade no acesso 

destes. 

Por todo exposto até então, acredita-se que não há efetividade no 

acesso dos direitos previdenciários pelos quilombolas. Que pode ser 

compreendido justamente pela provável falta de políticas públicas 

adequadas à realidade sócio-cultural e estrutural dos quilombos devendo 

ser aplicadas de forma a contribuir para a melhoria no acesso às 

informações do sistema previdenciário nessas comunidades, assegurando 

assim aos seus membros o efetivo recebimento de benefícios 

previdenciários, possibilitando o pleno exercício de direitos e prerrogativas 

constitucionais. 

Na pesquisa realizada para formulação deste artigo, verificou-se 

que poucos artigos e trabalhos acadêmicos se propõem a examinar os 

grupos tradicionais brasileiros e seu acesso aos direitos 

constitucionalmente garantidos. Ao se falar em Previdência Social, grande 

parte dos estudos se destinam a observar a realidade acerca da garantia 

desses direitos nas grandes metrópoles e comunidades, no entanto, as 

bibliografias são raras no que diz respeito ao acesso à Previdência nesses 

grupos tradicionais como os indígenas e quilombolas. 

Esta pesquisa exploratória deparou-se com uma profunda ausência 

de artigos acadêmicos e bibliografias que contemplassem o tema dos 

direitos previdenciários nos quilombos. Em geral, as obras e produções 

acadêmicas que tem como foco de estudo os quilombos, focam no acesso à 

moradia, saúde, educação e assistência social, o que de fato, é de extrema 

importância para a compreensão da realidade dessas comunidades.  
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No entanto, deve haver uma maior atenção quanto ao nível de 

acessibilidade aos direitos previdenciários nessas comunidades tendo em 

mente que, segundo PERES (2011), devido à construção histórica desses 

espaços, o acesso à educação é um dificultador, o que ocasiona um quadro 

em que grande parte dos idosos quilombolas são analfabetos, logo, 

possuem dificuldades em obter informações acerca da Previdência e, por 

conseguinte, ainda que hajam esforços de informá-los sobre o assunto por 

meio de cartilhas e informativos, faz-se necessária uma análise profunda 

das melhores formas de fazer com que esse conhecimento chegue até seus 

destinatários. Conforme Peres (2011),  

 

O meio rural é então representado como um espaço 

caracterizado por uma realidade geográfica e uma formação 

histórico-cultural singulares aos sujeitos que o compõem, ou 

seja, camponeses, agricultores e extrativistas (assentados, sem 

terra, ribeirinhos), trabalhadores do campo (assalariados, 

meeiros, etc.), pescadores, quilombolas, indígenas e povos da 

floresta. Assim, o desprezo pela vida rural e suas 

peculiaridades, verificado nas leis e políticas educacionais, é 

análogo à exclusão histórica vivida pelos povos do campo no 

Brasil. 

 

Por esta razão, este trabalho se legitima pela importância de se 

tratar sobre tema tão pouco abordado e de elevada relevância, se propondo 

a contribuir com a construção bibliográfica do acesso previdenciário nas 

comunidades quilombolas. 

2 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Durante muitos anos, as comunidades quilombolas estiveram à 

margem do aparato social do Estado brasileiro, o que ocasionou um 

completo abandono dessas comunidades das políticas públicas e, por 

conseguinte, um completo afastamento da informação sobre os direitos 

garantidos a todos os brasileiros (CARDOSO, 2010). 

Segundo Moura (2014), circunstâncias históricas fizeram com que 

as comunidades remanescentes de quilombos fossem isoladas da sociedade 
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brasileira, trazendo como reflexos desse processo "o racismo, 

discriminação, dificuldades em acessar as políticas públicas uma vez que 

há escassez de informações confiáveis e oficiais sobre quem são, onde 

estão e como vivem”. 

Segundo Cardoso (2010), o Estado ainda percebe as comunidades 

quilombolas como “reduto de negros pobres, habitando lugares distantes 

dos centros urbanos, sem contato com a “civilização”. 

Em 12 de março de 2004 surge o Programa Brasil Quilombola, 

tendo como objetivo principal consolidar as políticas públicas do Estado 

brasileiro nas áreas de quilombo. Tal medida obteve como desdobramento 

a instituição da Agenda Social Quilombola (Decreto 6261/2007), que visa 

a promoção de ações estatais em diversos âmbitos nas comunidades. 

Dentre essas ações de políticas públicas promovidas pelo Estado nas 

comunidades estão: 1) O acesso à terra; 2) Infraestrutura e Qualidade de 

Vida; 3) Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local; e 4)  Direitos e 

Cidadania (BRASÍLIA, 2013). 

No entanto, no que diz respeito à Direitos e Cidadania, o texto do 

programa Brasil Quilombola se refere ao  

 

Fomento de iniciativas de garantia de direitos promovidos por 

diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil, 

junto às comunidades quilombolas considerando critérios de 

situação de difícil acesso, impacto por grandes obras, em 

conflitos agrários, sem acesso à água e/ou energia elétrica e 

sem escola (BRASÍLIA, 2004, p.10).  

  

As informações acerca do regime previdenciário e/ou explicações 

acerca da previdência não são tratadas no texto do Programa Brasil 

Quilombola, tampouco como estes se aplicam às comunidades 

quilombolas.  

De acordo com Brandão (2010), o trabalho rural é a principal 

atividade nas comunidades quilombolas, o que se dá historicamente, e 

atualmente, especialmente pela localização onde se encontram, devido 

terem surgido principalmente pela fuga de escravos, que naquela época 
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organizavam-se em locais distantes e de difícil acesso para impedirem sua 

recaptura, e posteriormente pela resistência e defesa destes. Desde o 

período escravocrata, a estruturação de trabalho nos quilombos envolvia a 

obtenção de alimentos, o que, de algum modo, se preserva, pois ainda hoje 

os quilombolas buscam através do trabalho rural a subsistência de seu 

povo, se sujeitando até, por muita das vezes, a formas precárias de trabalho 

em propriedades de fazendeiros locais a fim de garantirem alguma renda 

com o objetivo de manterem-se vivos e ajudarem nas despesas cotidianas. 

As atividades laborativas do campo, frequentemente, não têm o 

devido reconhecimento, devido à propensa falta de regulamentação. O que 

se demonstra injusto a estes trabalhadores, que durante toda a vida operam 

mediante formas degradantes de serviços para sua sobrevivência e na 

maioria não fazem jus à seus direitos previdenciários (BRANDÃO, 2010). 

Assim, analisar-se-á como se deu as garantias da previdência social 

rural, tendo em vista ser o meio englobador dos quilombolas para o acesso 

a estes benefícios. 

Segundo Santos (1994), a origem previdenciária no Brasil como 

política social teve início em 1923 com a Lei Eloy Chaves, porém, tanto 

neste momento quanto nos posteriores foram ofertadas garantias apenas 

aos trabalhadores urbanos, descartando a abrangência aos trabalhadores 

rurais. Os direitos previdenciários só foram abarcados aos trabalhadores 

rurais após fortes reivindicações, resultando com isso no Estatuto do 

Trabalhador Rural em 1963. 

Entretanto, este não teve impactos práticos, vez que não dispunha 

uma descrição concreta de como se daria o custeamento dos benefícios, 

mostrando a necessidade da efetivação dessas garantias. 

Desta maneira, em 1971, foi criado o Funrural, possibilitando aos 

trabalhadores rurais usufruírem da cobertura previdenciária, por meio da 

cobrança de taxas sobre a comercialização de produtos com a finalidade de 

arrecadação para financiamento da previdência rural. 
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Ainda assim, só a partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 2005) 

onde se formula o Regime Geral de Previdência Social e posteriores leis 

complementares (LEI 8.212 e LEI 8.213) que ocorrem alterações mais 

profundas trazendo novos aspectos para a Previdência Social Rural. 

Resultou-se por meio destas a concepção do Regime de Segurados 

Especiais Rurais (RSER) dando direito a um regime previdenciário não 

contributivo que propicia o benefício de um salário mínimo vigente como 

valor mensal, décimo terceiro anual e ainda o direito à pensão por morte do 

cônjuge, aos agricultores familiares, pescadores artesanais e garimpeiros. 

Aos idosos foi reservado o direito à aposentadoria rural por idade, 

as mulheres ao completarem 55 anos e os homens ao completarem 60, e 

demais garantias como salário-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria 

por invalidez, auxílio-reclusão e pensão por morte. 

O texto constitucional (BRASIL, 2005) que dispõe sobre a 

seguridade social, a coloca como uma reunião integrada de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade e afirma a universalidade e 

uniformidade destes direitos, como explana o Artigo 194, I e II, que 

prevêem: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais.  
 

Como regulamentadora surgiu a Lei 8213/1991, que em seu artigo 143 

dispõe: 

O trabalhador rural ora enquadrado como segurado 

obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma 

da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 

desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 

um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da 

data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência do referido benefício.  
 

Ademais, por meio do Decreto Legislativo nº 143 o Congresso 

Nacional aprova, em 2002, o texto da Convenção nº 169 da Organização 
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Internacional do Trabalho, que traz em seu texto um amparo aos povos 

indígenas e tribais antes não notado. Dentre essas garantias o Artigo 20 

dispõe que o governo deverá adotar medidas especiais para uma proteção 

eficiente na medida em que não estejam protegidos eficazmente pela 

legislação aplicável aos trabalhadores em geral. 

Além disso, o Artigo 24 preceitua: 

 

Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos 

progressivamente aos povos interessados e aplicados aos 

mesmos sem discriminação alguma. 
 

Pelo supramencionado é certo que aos povos quilombolas também 

se devem estender os regimes da seguridade social, dentre eles o da 

previdência social. Porém, não é possível que tais garantias sejam 

efetivadas se houver o desconhecimento destes povos de que podem 

usufruir das mesmas. 

Segundo Brandão (2010), apesar de terem direito à esses 

benefícios, boa parte dos trabalhadores rurais não têm conhecimento de 

seus direitos ou acesso à informações a esse respeito, pois há uma 

significativa defasagem quando se trata de políticas públicas para o acesso 

aos direitos previdenciários. Infelizmente, a comprovação do exercício da 

atividade rural tem sido algo muito difícil aos quilombolas, vez que os 

poucos que têm a informação dessa necessidade para o acesso às garantias 

previdenciárias, as têm tarde, sendo assim custosa a busca dessa 

comprovação (BRANDÃO, 2010). 

Ainda por este estudo, foi possível verificar que isso se dá pela falta 

de determinações expressas no texto da legislação para a execução e 

efetivação dessas medidas. Assim, é preciso empenhar-se na 

implementação de ações que seja possível o real acesso às informações do 

povo quilombola e, através destas, o aproveitamento dessas garantias 

constitucionais. 

Segundo Whu (2014), a elaboração de políticas públicas se trata do 

processo de formulação de medidas políticas para solucionar problemas. 
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Isso decorre de escolhas políticas que identificam a potencial viabilidade 

da implementação destas. A obra demonstra a necessidade dos 

formuladores dessas políticas públicas se atentarem não apenas no que 

fazer, mas também no como fazer, tendo em vista que sem implementações 

e acessos à população tais deliberações não alcançam sua finalidade, qual 

seja a resolução de demandas populacionais. 

Ainda segundo Whu (2014) é possível verificar que há uma notável 

dificuldade na formulação dessas medidas, vez que seus formuladores, em 

sua grande maioria, as colocam em um âmbito demasiadamente genérico, 

não especificando as particularidades que determinados núcleos 

populacionais precisam, que sem estas torna difícil a eficácia em 

implementações dessas políticas. 

Este é o caso das comunidades quilombolas, o Programa Brasil 

Quilombola (BRASÍLIA, 2013), por exemplo, trata de forma ampla os 

direitos dos quilombolas, entretanto, não especifica nem delimita o acesso 

da população à essas medidas, tampouco a seus direitos previdenciários. 

Isso ocorre também na legislação supracitada, que coloca os 

trabalhadores rurais como um todo a terem direito às garantias 

previdenciárias, entretanto, não especifica como as comunidades 

quilombolas, em particular, acessam tais medidas, isto é de grande 

importância vez que a conservação dessas comunidades passam por 

dificuldades ainda maiores que muitos outros grupos populacionais, 

decorrentes de sua história e como se deu sua formação. 

Seguindo a leitura de Whu (2014), observa-se que outro erro na 

formulação de políticas públicas é o fato de que eventualmente a forma 

como às põe não é suficientemente clara e, por muitas vezes, ocorre até 

fatos em que se produz um texto contendo alteridades com o que realmente 

se quer passar. 

Contudo, há meios para que os formuladores destas medidas 

previnam a ocorrência destas falhas, como reunir com antecedência as 

informações necessárias em várias perspectivas, para tanto seria necessário 
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um acompanhamento de perto da coletividade que se visa amparar, como é 

o caso das comunidades quilombolas, que necessitam de uma observação 

mais próxima para que tenham seus problemas solucionados. 

Por Whu (2014), no que tange à implementação das políticas 

públicas, esta consiste em um processo dinâmico, devendo se observar 

todas as especificidades daquela comunidade para que se possa extrair mais 

resultados através das mesmas. A execução dessas medidas está 

diretamente ligada à sua fase de criação, vez que as possíveis 

irregularidades atingem negativamente sua implementação, da mesma 

forma que uma política pública bem elaborada contribui e muito para sua 

efetividade (WHU, 2014). 

Assim, nota-se a importância de políticas públicas para que a 

legislação seja aplicada e, ainda, que haja uma seriedade maior na 

formulação dessas medidas para que a implementação destas seja eficaz. 

No caso das comunidades quilombolas, como visto, é possível identificar a 

dificuldade de existência de políticas públicas para que haja amplo acesso 

aos direitos previdenciários, mostrando a necessidade de formulação das 

mesmas e até de ações para que o acesso das existentes se dê de forma 

sólida, pois se evidencia de modo precário. 

Por esta obra percebe-se que há forte legislação resguardando os 

direitos previdenciários dos quilombolas, estes protegidos principalmente 

pela Constituição Federal. O que, de fato, ocorre é certa deficiência na 

forma com que estes direitos são aplicados no âmbito prático desta 

população. O que demonstra grande necessidade na ampliação de medidas 

a alcançar de modo efetivo toda população a que estes direitos se dirigem. 

A expectativa é de que por meio deste artigo e sua divulgação, haja um 

maior cuidado na formulação e implementação das políticas públicas de 

acesso, a fim de que diminua este afastamento simbólico historicamente 

construído.  

Ademais, é evidente que a divulgação da pesquisa para que alcance 

seus objetivos é fundamental, podendo se utilizar de várias formas de 
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propagação para este fim, uma vez que a uniformização de apenas um 

método é contraditório com a realidade social existente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por todo exposto, é possível perceber que os quilombos vêm, desde 

suas formações, suportando grandes dificuldades para subsistirem, dado a 

forma com que se estruturaram devido ao período escravocrata e até 

mesmo após a abolição da escravatura, onde não tiveram quaisquer amparo 

ou proteção estatal à época. 

 Estes fatos influenciam diretamente a forma com que as 

comunidades quilombolas se encontram atualmente e como são vista pela 

população e pelo próprio Estado através de seus governantes. 

 Tudo isto gerou e ainda geram consequências devastadoras para os 

povos remanescentes dos quilombos ao que tange na obtenção e 

desempenho de seus direitos. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 

1988 cuidou sobremaneira para que estes efeitos fossem minimizados, aqui 

utiliza-se a palavra “minimizados” pois se acredita que não poderiam, de 

fato, serem reparados. 

 A partir de várias medidas implementadas pelos direitos sociais e 

humanos considerados fundamentais, é possível aos quilombolas o gozo de 

direitos relacionados à suas terras, saúde, educação, alimentação e, 

especialmente para o presente trabalho, direitos previdenciários. 

 Os povos quilombolas exercem majoritariamente atividades ligadas 

ao campo com a agricultura familiar, o que possibilita que sejam tratados 

no Regime de Segurados Especiais Rurais (RSER), que faz jus a seus 

proveitos independentemente de prévia contribuição, isto, pois as 

mercadorias e valores obtidos com estas atividades são ínfimos, 

possibilitando primordialmente a sobrevivência da família e dos 

pertencentes aos quilombos. 
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 A Constituição, bem como as Leis Complementares 8.212 e 8.213 

de 1991 e outras normas regulamentadoras possibilita a obtenção dos 

direitos previdenciários, entretanto, percebe-se uma defasagem quanto a 

devida aplicação destas normas para que sejam efetivamente realizadas e 

executadas. 

 Isto se dá principalmente pela falta de políticas públicas capazes de 

alcançar toda demanda emanada das comunidades quilombolas, tendo em 

vista que estas vivem em regiões distantes e de difícil acesso e com a 

realidade em que há muitos analfabetos e, consequentemente, 

desconhecedores de seus direitos. 

 Algumas políticas públicas já são implementadas, como a exemplo 

o Programa Brasil Quilombola, compreendendo-se em uma cartilha 

informativa de vários direitos que os quilombolas usufruem, entretanto, se 

evidenciou que é necessárias novas medidas e mais eficazes para que se 

alcancem realmente as grandes camadas da população quilombola, para 

que assim, de fato, estes alcancem seus direitos constitucionalmente 

garantidos. 

 Os quilombos representam muito par este país, vez que representa a 

resistência de um povo que lutou pela sua liberdade e que mais tarde 

resultou na estruturação do Estado Democrático de Direito. Infelizmente, 

apesar de haver medidas para a consecução de seus direitos, o Estado peca 

a não despender de medidas mais eficazes. 

 Sabe-se que o pouco desdobramento do tema se dá por um histórico 

de discriminação que até nos momentos atuais é possível observar, quando 

vislumbra-se que há pouca procura quanto a este assunto. 

 É necessário que o incentivo a medidas asseguradoras destes 

direitos se dêem no aspecto público quanto no aspecto privado em que é 

necessário a informação e conscientização de toda população quanto a este 

tema, gerando, assim, possivelmente, maior interesse pela temática em 

questão. 
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CAPÍTULO XIX 

________________________________________________________________________ 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: ROL TAXATIVO OU 
EXEMPLIFICATIVO? 

 

Ana Luiza Alves dos Santos 173 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

Um tema de grande relevância no direito processual 

contemporâneo brasileiro é o pertinente ao rol do artigo 1015 do Novo 

Código de Processo Civil. A matéria tem ocasionado inúmeros debates 

na doutrina e nos tribunais de todo Brasil, afinal, as hipóteses descritas 

no artigo supracitado, são de natureza taxativa, ou exemplificativa? 

Essa questão vem ganhando contornos divergentes após a 

entrada em vigor da lei 13.105/2015 acentuando-se o debate, sobretudo 

porque a prática diária problematizou a questão deixando de ser 

puramente teórico, para ocupar espaço nos Tribunais brasileiros. 

Estando evidente tal problematização, o objetivo do presente trabalho é 

a análise do entendimento dos Tribunais, bem como o posicionamento 

da Doutrina sobre o tema abarcado. 

Nesse sentido, será apresentado o acórdão proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça nos Embargos a Execução, no Recurso 

Especial nº 1.694.667 - PR (2017⁄0189695-9), julgado em 05 de 

dezembro de 2017. Primeiramente será realizado um estudo do caso 

 
173 Bacharel em Direito pela PUC Minas. Advogada. 
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concreto, para posteriormente analisarmos o entendimento da doutrina 

sobre o tema em comento, bem como o posicionamento dado pelos 

demais Tribunais sobre a natureza do rol do artigo que dispõe sobre as 

hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento. 

 

2 APRESENTAÇÃO DO CASO 
 
 

O julgamento objeto da análise foi colocado em pauta no dia 

28/11/2017, tendo seu julgamento proferido em 05 de dezembro do 

mesmo ano, pela Segunda Turma da Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, nos Embargos a Execução no Recurso Especial de 

número 1.694.667 - PR (2017⁄0189695-9), de Relatoria do Ministro 

Herman Beijamin. 

Para iniciarmos o caso, é importante conhecermos o 

processo de origem e suas razões em uma breve síntese. Foi interposta 

por Jorge Yamawaki devidamente representando por seus advogados 

Adirson de Oliveira Beber Junior e Fernanda Correa da Silva Baio, 

Ação de Embargos a Execução com pedido de concessão de Efeito 

Suspensivo em desfavor da Fazenda Nacional. 

Na analise da ação, o Juiz de primeira instância proferiu 

decisão que deixou de atribuir o efeito suspensivo aos Embargos. 

Inconformados com a decisão proferida, os Embargantes recorreram da 

decisão por meio do Agravo de Instrumento, no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região requerendo em seus pedidos a modificação da 

decisão proferida em primeiro Grau. 

Interposto o recurso, a turma recursal não conheceu do 

recurso de Agravo de Instrumento alegando em suas razões que segundo 

o texto legal do artigo 1.015 do novo código de processo civil que, não 

pode ser impugnado por meio de agravo de instrumento as decisões 

interlocutórias que negam a concessão do efeito suspensivo aos 

embargos a execução, por não está previsto no texto legal, sendo o 

agravo interno desprovido. 
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O Recorrente distribuiu Recurso Especial, sustentando que 

ocorreu violação do artigo 1.015, X do CPC/2015, sob o argumento que 

o referido dispositivo legal prevê a possibilidade de interposição de 

Agravo de Instrumento contra as decisões que não concedem efeito 

suspensivo aos Embargos de Execução. 

O Recurso Especial foi admitido pelo Ministro Herman 

Beijamin, e em sede de julgamento, a segunda turma do Superior Tribunal 

de Justiça entendeu que mesmo nas hipóteses de agravo de instrumento 

previstas em rol taxativo, está não é, porém, incompatível com a 

interpretação extensiva. 

Foi objeto dos fundamentos do acórdão o trecho do livro de autoria 

do Professor de Direito Processual Fredie Didier Jr. Vejamos: 

 

"As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em 

rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível 

com a interpretação extensiva. Embora taxativas as 

hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação 

extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209). 

 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como escopo a busca 

aprofundada desta divergência que tem causados grande polêmica 

perante os tribunais e estudar as soluções apresentadas tanto pelos 

Órgãos Julgadores, e pela doutrina. 

 

2.1. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL. 

 

O Recurso Especial tinha como proposito julgar a discussão 

sobre ser cabível ou não, o recurso de Agravo de Instrumento contra 

decisão interlocutória que não concedem efeito suspensivo aos 

Embargos de Execução. Nesse sentido cabia à turma julgadora trazer 

solução ao caso amplamente debatido pelos tribunais e pela doutrina, 

sobre ser possível uma interpretação extensiva do rol do artigo 1015 do 

Novo Código de Processo Civil, ou se o texto legal é taxativo não sendo 

cabível nenhuma interpretação extensiva sobre ele. 
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A seguir, cumpre colacionar a ementa do presente julgado, 

para melhor analise do caso: 
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 

1.015, X, DO CPC/2015. 

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ISONOMIA ENTRE 

AS PARTES. PARALELISMO COM O ART. 1.015, I, 

DO CPC/2015. NATUREZA DE TUTELA 

PROVISÓRIA. 1. A questão objeto da controvérsia é 

eminentemente jurídica e cinge - se à verificação da 

possibilidade de interpor Agravo de Instrumento contra 

decisões que não concedem efeito suspensivo aos 

Embargos à Execução. 2. Na hipótese dos autos, a Corte 

Regional entendeu que não é impugnável por meio de 

Agravo de Instrumento a decisão que deixou de atribuir 

efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois o rol do 

art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é taxativo. 

3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, 

do CPC, nota -se que o legislador previu ser cabível o 

Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias 

que concederem, modificarem ou revogarem o efeito 

suspensivo aos Embargos à Execução, deixando dúvidas 

sobre qual seria o meio de impugnação adequado para 

atacar o decisum que indefere o pedido de efeito 

suspensivo aos Embargos à Execução. 4. A situação dos 

autos reclama a utilização de interpretação extensiva do 

art. 1.015, X, do CPC/2015. 5. Em que pese o 

entendimento do Sodalício a quo de que o rol do citado 

art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto, 

possível a interposição de Agravo de Instrumento, nada 

obsta a utilização da interpretação extensiva. 6. "As 

hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol 

taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a 

interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de 

decisões agraváveis, é possível interpretaçãoextensiva de 

cada um dos seus tipos". (Curso de Direito Processual 

Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da 

Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209). 7. De acordo 

com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar Bondioli, 

"o embargante que não tem a execução contra si paralisada 

fica exposto aos danos próprios da continuidade das 

atividades executivas, o que reforça o cabimento do 

agravo de instrumento no caso". (Comentários ao Código 

de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar 

Bondioli. ed. Saraiva, p. 126). 8. Ademais, o pedido de 

concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução 

poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o 

inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de 

tutela provisória de urgência. Dessa forma, por 

paralelismo com o referido inciso do art. 1015 do 

CPC/2015, qualquer deliberação sobre efeito suspensivo 
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dos Embargos à Execução é agravável. 9. Dessa forma, 

deve ser dada interpretação extensiva ao comando contido 

no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se 

reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de 

Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de 

efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 10. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp: 1694667 PR 

2017/0189695-9, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/12/2017) 
 
 

O Relator Ministro Herman Benjamin, ao proferir seu voto 

sobre o tema debatido, veio a esclarecer o objeto de controvérsia, 

realizando uma breve análise do caso. Ressaltou ainda que a Corte 

Regional entendeu não ser objeto de impugnação por meio de Agravo 

de Instrumento a decisão que deixar de atribuir efeito suspensivo aos 

Embargos a Execução, tendo em vista que tal possibilidade não possui 

previsão legal. O presente Relator, em suas razões veio a discordar do 

entendimento do juízo “aquo”, afirmando que é possível a interpretação 

extensiva do artigo 1015, X, do CPC. 

Segundo o voto prolatado, o Relator afirma que não se está 

negando que as hipóteses de interposição do Recurso de Agravo de 

Instrumento sejam números clausus, entretanto não se pode obstar uma 

interpretação extensiva, citando como referência os doutrinadores Fredie 

Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que defendem a ideia de uma 

interpretação extensiva mesmo nas hipóteses previstas em rol taxativo. 

 

Destacou ainda, o entendimento apresentado por Luiz Guilherme 

Aidar Bondioli,que nos ensina sobre as consequências que estarão sujeitas 

os embargante que não tiverem suspendido a execução a seu favor, vindo a 

transcrever em seu relatório o trecho do livro de sua autoria, que assim 

dispõe: 

"o embargante que não tem a execução contra si 

paralisada fica exposto aos danos próprios da continuidade 

das atividades executivas, o que reforça o cabimento do 

agravo de instrumento no caso". (Comentários ao Código 

de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar 

Bondioli. ed. Saraiva, p. 126). 
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O voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, aborda 

um trecho do livro do Professor Daniel Amorim Assumpção Neves 

sobre o tema em questão. Em suas alegações o Ministro entende que o 

artigo 1015 inciso X do código de processo civil, é retrato da quebra de 

isonomia, ao prever o cabimento do agravo de instrumento sobre 

decisões interlocutórias somente nos casos em que a decisão modifica 

ou revoga o efeito suspensivo aos embargos a execução, e não prevê no 

dispositivo legal a hipótese de indeferimento do pedido de concessão de 

efeito suspensivo aos embargos. 

Relata ainda que as partes foram tratadas diferentemente no 

processo, dando ao exequente acesso imediato ao tribunal quando lhe 

for cabível, e ao executado cabendo somente discutir a mesma matéria, 

em sede de recurso de apelação ou contrarrazões o que ocasio na em 

muitas vezes a incapacidade de reverter os efeitos dos atos praticados. 

No Relatório é citado que a hipótese de indeferimento de 

efeito suspensivo nos Embargos a Execução tem natureza de tutela 

provisória de urgência, sendo então aplicado o inciso I, do artigo 1.015 

do Novo CPC, que dispõe ser cabível Agravo de Instrumento sob 

decisões que versem de tutelas provisórias de urgência. Pelo principio 

do paralelismo conclui - se que qualquer deliberação sobre efeito 

suspensivo é agravável nos Embargos a Execução. 

Diante da doutrina apresentada e com o objetivo de 

preservar o principio da isonomia entre as partes, foi reconhecido que 

deve ser dada interpretação extensiva ao inciso X do artigo 1.015 do 

CPC/20015, cabendo à interposição de Agravo de Instrumento em 

desfavor de decisão que indeferir o pedido de efeito suspensivo aos 

Embargos a Execução. 

Os demais ministros voltaram de acordo com o Relator. 
 

 

3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO 
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O Agravo de instrumento é o recurso interposto, em regra, 

contra decisões interlocutórias. Sua interposição é cabível “quando se 

tratar de decisão susceptível de causar à parte lesão grave e de difícil 

reparação”. Também é conhecido no universo jurídico por possuir certo 

grau de celeridade junto aos tribunais para se buscar a modificação de 

uma decisão. (art. 162, § 2º CPC/73). (JUNIOR, 2010, p. 609). 

Também caberá o Agravo de Instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de 

sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Afora 

dessas hipóteses, só poderá ser interposto o Agravo de Instrumento nos 

casos expressamente previstos em lei, sob pena de não conhecimento do 

recurso. 

Consoante de depreende da leitura do artigo 1015 do novo 

código de processo civil, o cabimento do recurso de Agravo de 

instrumento ficará delimitado as hipóteses descritas em seu rol taxativo. 

Desta analise cumpre ressaltar que com o advento do novo código, 

ocorreram mudanças no que tange ao prazo para a sua interposição e 

resposta, sendo admitido no prazo de 15 dias. 

Vejamos abaixo o texto legal que dispõe sobre o cabimento 

do recurso de agravo de instrumento no artigo 1.015 para maior 

compreensão: 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões 

interlocutórias que versarem sobre: 

I - tutelas provisórias; 

II - mérito do processo; 

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 

IV - incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica; 

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou 

acolhimento do pedido de sua revogação; 

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 

VII - exclusão de litisconsorte; 

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

X - concessão, modificação ou revogação do efeito 

suspensivo aos embargos à execução; 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 

373, § 1o; 

XII - (VETADO); 

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art373%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art373%C2%A71
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Mediante essa breve analise, podemos concluir, portanto, 

que o legislador tentou reunir as principais situações nas quais a decisão 

interlocutória pode gerar grave prejuízo para alguma das partes ou até 

mesmo um terceiro interessado, seja em relação às tutelas de urgência e 

evidência (tutelas provisórias), às sentenças parciais de mérito (mérito 

do processo), ou no tocante à admissão ou inadmissão de intervenção de 

terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos 

embargos a execução e à distribuição dinâmica do ônus probatório. 

 

4 ANÁLISE DE DECISÕES DIVERGENTES 
 

 

No que tange ao propósito da divergência, na prática, 

encontramos hoje no acervo jurisprudencial dos nossos tribunais, 

acórdãos proferidos nos dois sentidos indicados, admitindo o agravo de 

instrumento com interpretação extensiva e também negando o agravo 

nessas hipóteses. 

Os tribunais pátrios, na análise de casos concretos, já 

prolataram decisões nas quais lançaram posicionamentos intrigantes 

sobre a possibilidade ou não de se aplicar interpretação extensiva sobre 

o rol do artigo 1015 do NCPC/2015. Sobre o tema, atualmente tem 

ocorrido relevantes divergência, trazendo as mais diversas 

interpretações em nossa doutrina e nos tribunais. 

Inicialmente destaco um dos posicionamentos do Superior 

Tribunal de Justiça, sendo este o mesmo tribunal que proferiu a 

jurisprudência em destaque nesse estudo, transcrevendo o julgado, no 

qual foi proferida decisão contrária à jurisprudência objeto desse 

trabalho. Vejamos: 

O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus 

clausus conforme preconizado pela balizada doutrina. Por 

conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão 

é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de 

impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do 

Código de Processo Civil). Se o réu pretendeu o 
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reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo e por 

conta disso, teve seu Agravo de Instrumento não 

conhecido monocraticamente pelo Relator, qualquer 

insurgência contra essa decisão deveria abarcar tão 

somente o desacerto dos fundamentos lançados naquele 

momento. Pretender rever a decisão desse último ato 

judicial, invocando fatos ou fundamentos diversos, assim 

como dissociados da decisão vergastada, viola o princípio 

da dialeticidade, causa de conhecimento do recurso 

(Súmula 182/STJ). (20160020424003AGI, Relator: LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8ª TURMA CÍVEL, 

publicado no DJE: 03/02/2017). 

 

Ademais, e ainda nesse sentido, listo abaixo decisões 

proferidas por Tribunais Estaduais, nos quais pugnam pela interpretação 

taxativa do artigo 1015 do CPC/2015. 

 

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL  

TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CPC/2015, ART. 1.015. TUTELADE URGÊNCIA.  

NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA  

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO 

PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. - O rol estabelecido no art. 1.015 do 

CPC/2015 para as hipóteses de cabimento do agravo de 

instrumento é taxativo, ressalvadas as disposições em leis 

especiais. Dessa forma, a determinação de emenda da 

petição inicial para mudança no polo passivo não se 

enquadra dentre as situações que ensejam o agravo de 

instrumento. Recurso não conhecido, nessa parte. - Um 

simples ofício não tem o condão de elidir imposição 

expressamente determinada por meio de Resolução 

Autorizativa da ANEEL, de modo que somente por outra 

Resolução de idêntica natureza, seria possível 

desconstituir encargo por meio hierarquicamente inferior 

àquele que o impôs. - Recurso de agravo desprovido. (TJ-

AM 40025467920178040000 AM 4002546-

79.2017.8.04.0000, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz 

Chixaro, Data de Julgamento: 10/12/2017, Primeira 

Câmara Cível)  

 

 

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

POSSESSÓRIA – PRELIMINAR – PRETENSÃO DE 

RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AÇÕES 

– MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ROL TAXATIVO 

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO 

CABIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE 

LIMINAR – NÃO DEMONSTRADA A POSSE 
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EXERCIDA PELO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO QUE DETERMINOU A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROPRIETÁRIO DO 

IMÓVEL. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre a) a 

conexão entre as ações de usucapião e de reintegração de 

posse, referentes ao mesmo imóvel, e b) o acerto da 

decisão que deferiu liminar para a reintegração de posse 

de imóvel. 2. Não conhecido o capítulo do recurso que 

trata sobre a possibilidade de conexão entre processos, 

tendo em vista o não cabimento do recurso. 3. O possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do CPC/2015); 

para tanto, incumbe ao interessado provar: I - a sua posse; 

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data 

da turbação ou do esbulho , e IV - a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da 

posse, na ação de reintegração (art. 561 CPC/2015). 4. No 

caso, mantida a decisão que concedeu a liminar para a 

reintegração de posse do imóvel em discussão pelo 

proprietário, visto que preenchidos os requisitos legais 

para a concessão da tutela provisória. 5. Agravo de 

Instrumento conhecido em parte, e nesta, não provido.(TJ-

MS 14069382620178120000 MS  1406938-

26.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de 

Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2017, 2ª Câmara 

Cível). 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO OPORTUNIZANDO A 

RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONFLITO. 

AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO 

DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, 

NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR 

DECISÃO MONOCRÁTICA, FORTE NO ART. 932, III, 

NCPC. 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, no Enunciado Administrativo nº 3, nos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015, ou seja, 

relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016 como no caso concreto - serão exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O 

rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão 

que determina a suspensão do processo oportunizando à 

parte a solução extrajudicial do conflito, sugerindo o 

projeto Solução-Direta, não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses de cabimento previstas na atual legislação 

adjetiva. 3. Ademais, na conjuntura em que atualmente 

inserida a máquina judiciária brasileira, sabidamente 

marcada pelo recrudescimento desenfreado das demandas 

e pela falta de estrutura funcional e material apta a dar 

vazão ao crescente volume processual, impõe-se prestigiar 

medidas que objetivem a racionalização do sistema, tais 

como as soluções coletivas a litígios que envolvam 
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milhares de pessoas por uma mesma causa bem como os 

métodos de autocomposição extrajudicial dos conflitos. 4. 

Hipótese, assim, de... inadmissibilidade do recurso, por 

ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se 

dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do 

NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068760230, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/03/2016). (TJ-

RS - AI: 70068760230 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/03/2016, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/03/2016). 

 

Vimos acima decisões proferidas pelos tribunais com 

entendimento contrário ao objeto de estudo do presente caso, restando 

demonstrado que não é difícil localizar um posicionamento contrário a 

intepretação extensiva desse preceito legal. 

 

5 ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO 
 
 

Finalizado o estudo do posicionamento dos tribunais sobre o 

tema, nos resta agora analisar a posição da doutrina no que tange a 

interpretação do artigo que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do 

recurso de Agravo de Instrumento. Visto que a matéria em estudo tem 

gerado grande repercussão, é certo que a doutrina venha a dispor sobre a 

taxatividade ou não do rol do artigo 1.015, do NCPC. 

Como primeiro entendimento, trago para análise, o 

ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, sobre o tema ora 

debatido em seu livro Manual de Direito Processual Civil, volume 

único. ed. JusPodivm, 9ª edição. p. 1666-1667. Neste instrumento o 

ilustre professor disserta com excelência sobre o cabimento de agravo 

de instrumento em decisão que não acolhe o efeito suspensivo em 

Embargos a Execução. Tal entendimento doutrinário também é objeto 

do relatório proferido no caso estudado. Vejamos: 

 

“Na mais expressiva demonstração de quebra de isonomia 

de todo rol legal do art. 1.015, seu inciso X prevê o 

cabimento de agravo de instrumento da decisão 

interlocutória que concede, modifica ou revoga o efeito 
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suspensivo aos embargos à execução. Inacreditavelmente 

não consta do dispositivo legal a decisão interlocutória 

que indefere o pedido do executado-embargante para a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 

Nesse caso, ao tratar de forma diferente as partes, dando 

ao exequente o acesso imediato ao tribunal por meio do 

agravo de instrumento e remetendo o executado ao 

recurso de apelação ou contrarrazões, o legislador, além 

de violar o princípio da isonomia, criou hipótese em que 

claramente impugnar a decisão interlocutória por meio de 

apelação ou contrarrazões é incapaz de reverter a 

sucumbência suportada pela parte. O juiz indefere o 

pedido de efeito suspensivo, os embargos seguem e são 

sentenciados, e somente aí o executado impugnará a 

decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo?! 

Caso o Tribunal entenda que realmente deveria ter ficado 

suspenso o processo de execução durante o trâmite dos 

embargos à execução, qual será a utilidade prática? 

Nenhuma. Vê-se com clareza que se não houver 

intepretação extensiva do dispositivo legal, conforme já 

defendido por parte da doutrina, será típica hipótese de 

cabimento de mandado de segurança contra decisão 

interlocutória. Defendo a intepretação extensiva pela 

preservação da isonomia, mas também porque entendo 

que a hipótese pode ser tipificada à luz do art. 1.015, I, do 

Novo CPC. O pedido de efeito suspensivo aos embargos 

de declaração tem indubitavelmente natureza de tutela 

provisória de urgência, sendo, inclusive, exigidos os 

mesmos requisitos: probabilidade do direito e perigo de 

lesão em razão do tempo. Concordo que tal interpretação 

torna letra morta o inciso X do art. 1.015, do Novo CPC, 

porque todas as hipóteses nele pre- vistas podem ser 

tipificadas no inciso I do mesmo dispositivo legal, mas 

essa parece ser uma consequência aceitável para se 

corrigir o absurdo legislativo operado em referido 

dispositivo legal. Ademais, como já exposto no excerto 

acima colacionado, o pedido de concessão de efeito 

suspensivo aos Embargos á Execução poderia 

perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o inciso I 

do art. 1.015 do CPC⁄2015, por ter natureza de tutela 

provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo com 

o referido inciso do art. 1015 do CPC⁄2015, qualquer 

deliberação sobre efeito suspensivo dos Embargos à 

Execução é agravável” (Luis Guilherme Aidar Bondioli. 

Op. cit. p. 126). 

 

Ainda nesse sentido, trago a baila o trecho do livro de 

autoria do Professor de Direito Processual Fredie Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha, que vem nos ensinar de forma didática o motivo das 

razões demonstradas em seu voto. Vejamos: 

 

"As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em 

rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887392/artigo-1015-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887390/inciso-i-do-artigo-1015-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887357/inciso-x-do-artigo-1015-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887392/artigo-1015-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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com a interpretação extensiva. Embora taxativas as 

hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação 

extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209). 

 

Sob a mesma exige processual, Fredie Didier Jr alega que 

(2016, p. 226-227) “deixar de suscitar o vício, para questioná-lo somente 

na apelação, constitui ato de surpreender a outra parte, o que se 

caracteriza desleal e contrário a boa fé.” 

Nesse patamar, é perceptível o entendimento favorável à 

interpretação extensiva dos Professores Fredie Didie Jr e Leonardo 

Carneiro da Cunha. 

Sob o mesmo patamar, podemos analisar o entendimento de 

Eduardo Talamini no que tange as possibilidades de aplicação do 

recurso de agravo de instrumento em seus incisos, fazendo referência às 

tutelas provisórias, seja de urgência ou de evidência: 

 

“decisões sobre tutela provisória (art. 1.015, I). A 

disposição refere-se a todas as modalidades de tutela de 

evidência e de urgência. Entre as de urgência, aplica-se às 

cautelares e às antecipatórias; às antecedentes e às 

incidentais. Aplica-se igualmente às previsões de tutela 

provisória contidas em incidentes ou procedimentos 

especiais, disciplinados no Código ou fora dele - e ainda 

que não recebam essa expressa denominação. Importa é a 

natureza da providência sobre a qual a decisão versa. 

Tratando-se de decisão interlocutória a respeito de 

providência revestida das características da tutela 

provisória, ela é agravável. E o recurso é cabível não 

apenas contra a decisão que defere a tutela provisória, mas 

também contra aquele que a indefere, modifica-a (art. 296) 

ou define o regime que lhe será aplicável (art. 305, par. 

ún.). O motivo pelo qual tais decisões são agraváveis é 

evidente: de nada adiantaria só no final da fase cognitiva, 

depois de já proferida a sentença, vir se decidir que, muito 

antes, uma medida urgente ou fundada na evidência 

deveria ou não deveria ter sido dada, deveria ter esse ou 

aquele outro conteúdo, seguir um ou outro procedimento... 

(p. ex.: não faria sentido, apenas no julgamento da 

apelação, o tribunal dizer: "há três anos, o autor deveria ter 

recebido uma tutela antecipada que lhe assegurasse um 

tratamento médico que poderia ter-lhe salvo a vida"...). É 

inerente à tutela provisória a necessidade de uma definição 

imediata do seu cabimento, conteúdo, alcance e regime;” 
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Vejamos ainda, para contribuição de nosso estudo, o 

entendimento do Doutrinador Humberto Theodoro Junior, que prisma 

pela interpretação do rol em sua taxatividade: 

 

“A orientação do novo Código de Processo Civil foi 

diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de 

decisões que serão impugnadas por meio de agravo de 

instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de 

outros dispositivos esparsos no código deverão ser 

questionadas em sede de preliminar de apelação ou 

contrarrazões de apelação.”. 

 

Ou seja, das decisões que não possuem caráter de urgência, e 

que não estão elencadas no artigo 1.015 bem como não previstas em lei 

específica, seguindo a lógica do ordenamento legal do artigo supra 

citado, estas não estarão sujeitas à preclusão imediata, visto que deverão 

ser objeto de impugnação em sede preliminar de apelação ou de 

contrarrazões. Vejamos o entendimento do Professor José Henrique 

Mouta Araújo: 

(...) a restrição da recorribilidade imediata irá gerar, como 

consequência, a ampliação do efeito devolutivo do recurso 

de apelação, não deixando sujeitas à preclusão as questões 

processuais resolvidas na fase cognitiva, que não se 

enquadrem no rol do art. 1.015 [fato que] altera o regime 

da preclusão temporal e o próprio efeito devolutivo 

recursal (2016, p. 02). 

 

De fato, o novo instituto legal trouxe impactos relevantes ao 

agravo de instrumento, razão pela qual a doutrina bem como os 

estudantes desse ramo do processo têm se debruçado sobre a matéria, na 

busca iminente de se entender os novos parâmetros aplicados e 

introduzidos pelo novo código de processo civil. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

Após analisar os fundamentos da decisão paradigmática, as 

decisões divergentes, a doutrina e a legislação aplicável ao caso, 

conclui-se que em verdade, o novo código Processo Civil trouxe serias 

mudanças na forma de conduzir o processo. Sabe-se que o recurso de 

agravo de instrumento é medida bastante utilizada nos tribunais, com o 
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intuito de reaver situações diversas que são proferidas em decisões 

interlocutórias. 

O rol previsto no artigo 1.015 do NCPC, a priori preza pela 

sua taxatividade com o intuito de trazer segurança jurídica ao judiciário, 

entretanto, deve ser admitido à interpretação extensiva dos seus incisos, 

respeitando desde já a teologia dos dispositivos legais, com o proposito 

de não ocorrer discrepância jurídica, onde casos urgentes ou que 

ofereçam grave prejuízo a parte, causará prejuízo as partes, não podendo 

tal decisão ser combatida por meio do agravo de instrumento. 
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CAPÍTULO XX 
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ALIMENTOS GRAVÍDICOS O 
(DES) CONHECIMENTO DA 

GESTANTE SOBRE SEU DIREITO 
FUNDAMENTAL NO ESTADO 

SOCIAL 
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Antônio Leonardo Amorim175 

 

 

 

RESUMO A Lei de Alimentos Gravídicos nº 11.804/2008 inova o 

ordenamento jurídico com um procedimento de forma célere, fazendo com 

que o rito processual para concessão de alimentos gravídicos seja bem mais 

curto, pois sua morosidade poderá acarretar em consequências irreversíveis 

para o nascituro e a gestante, sob pena de não atender à finalidade da lei, 

que é proporcionar ao nascituro seu sadio desenvolvimento. Essa lei 

estabelece a pensão alimentícia para mãe em prol do nascituro, por isso 

recebe o nome de “alimentos gravídicos”, pagada pelo suposto genitor, que 

após seu nascimento e comprovada a paternidade será convertida em 

pensão alimentícia. Diante disso, questiona-se até onde Código de Processo 

Civil pode suprir as lacunas existentes na Lei nº 11.804/08 advindas das 
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mudanças sociais, especificamente quanto a aplicação do litisconsórcio 

previsto no artigo 113 do CPC, sem que provoque instabilidade no 

processo, uma vez que havendo litisconsórcio passivo entraria a 

possibilidade de regresso por parte de um dos réus que não é o pai de fato 

em face do pai biológico. Diante do exposto, a presente pesquisa de cunho 

bibliográfico, documental e a partir do método hipotético dedutivo, 

apresentará resposta ao seu problema de pesquisa.  

PALAVRAS CHAVES: Direitos Fundamentais; Nascituro; Gestante; 

Litisconsórcio; Código de Processo Civil.  

 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular176 (IEP) 

67 milhões de mulheres são mães atualmente no Brasil, 31% são solteiras e 

apenas 46% trabalham desses 67 milhões resulta-se em 20.770.000 mães 

solteiras, realidade essa muitas vezes se passa despercebida pela sociedade.  

Com a Lei de Alimentos Gravídicos nº 11.804/2008 ocorreu os 

esclarecimentos de lacunas resultantes da Lei nº 5.478/68 bem como as 

presentes no Código Civil de 2002 no que tange o direito das mulheres 

gestante em receberem alimentos gravídicos, pois com a chegada da 

gravidez, sucedem-se inúmeros gastos com os quais algumas mulheres não 

estavam preparada ou até não possuem condições de arcar com esse ônus 

de maneira solo, considerando que boa parte da população tem 

remuneração inferior ao ideal, o que dificulta ainda mais arcar com essas 

despesas extras sozinhas.  

O Estado diante da realidade eminente e incontestável 

providenciou então meios para essa mulher gestante fosse resguardada, 

recebendo o direito de receber auxílio do suposto pai durante a gestação, 

sem a necessidade de aguardar o nascimento para assim poder ingressar 

com uma ação de pensão alimentícia como ocorria anteriormente.  

 
176 Dados coletados pelo Instituto Data Popular, publicados pelo Agência Brasil. Intitulado 

“Brasil tem mais de 20 milhões de mães solteiras aponta pesquisa. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/brasil-tem-mais-de-20-milhoes-de-

maes-solteiras-aponta-pesquisa>. Acesso em 08 agosto 2019.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/brasil-tem-mais-de-20-milhoes-de-maes-solteiras-aponta-pesquisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/brasil-tem-mais-de-20-milhoes-de-maes-solteiras-aponta-pesquisa
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Ressalta-se que, de acordo com a Lei nº 11.804/08, é prescindível 

que se comprove a paternidade de fato, uma vez que a gestação não chegou 

ao fim, sendo essencial apenas comprovar indícios da suposta paternidade, 

seja com fotos, conversas, testemunhas.  

Nesse sentido questiona-se, na impossibilidade da mãe poder 

indicar de imediato um único possível pai, é possível se estabelecer o 

litisconsórcio no contexto da ação de alimentos gravídicos? Desde que, a 

genitora apresente indícios concisos que manteve relacionamento com os 

indicados no polo. E mais, até que ponto o judiciário é capaz de avançar 

para garantir os direitos do nascituro frente ao moralismo patriarcal da 

sociedade alegando segurança jurídica? 

Por meio do método hipotético-dedutivo, da pesquisa bibliográfica 

e documental, dos textos normativos, será possível apurar as repostas 

levantadas nos problemas de pesquisa apresentados.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO E BREVE HISTÓRICO SOBRE 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

 

É necessário estabelecer uma linha histórica para a construção do 

raciocínio, vez que a partir disso, pode-se verificar o que os reflexos 

históricos influenciam diretamente na constituição das leis. É inegável a 

premissa de que a família é, foi e será a célula básica e essencial da 

sociedade.  

Nesse sentido, disciplina Maria Berenice Dias (2016, p. 150):  

 

Como a trajetória da família está muito ligada à emancipação 

feminina, não há como adentrar no direito das famílias sem 

antes lembrar - ainda que de forma breve - o longo calvário a 

que foram submetidas às mulheres até conseguirem alcançar a 

tão esperada igualdade. Grandes foram os avanços, mais no 

âmbito legal do que no plano cultural.  

 

Em um dado momento, a família era comandada pela figura 

feminina, ou seja, o sistema matriarcal, posteriormente teve-se a queda 

deste sistema, passando para o patriarcal, marco principalmente pela 



- 457 - |   Direito em Perspectivas 

 

influência da Igreja Católica, no qual tem como protagonista a figura 

masculina que passa a exercer o poder, onde ganha grande visibilidade. 

 Durante a Idade Média, devido à forte influência da Igreja 

Católica, a família tornou-se uma espécie de entidade religiosa, 

hierarquizada e disposta a partir da figura masculina. Modelo este 

extremamente atrelada aos dogmas da Igreja, a procriação era fator 

essencial para que a família fosse constituída e só poderia haver a 

procriação se houvesse o casamento, o sexo dentro do casamento, portanto, 

tinha apenas duas finalidades: 1) a satisfação do desejo masculino frisa-se a 

mulher neste período histórico era submissa e considerada incapaz de sentir 

prazer ou demostrar qualquer que fosse seu anseio, 2) e a procriação. 

 Já na Idade Moderna, a mulher prossegue sendo apenas mais uma 

partícula no contexto familiar, e é nesse momento que surge o conceito de 

monarquia doméstica, modelo este que perdurou até o século XX, sendo 

este o modelo familiar que fora mais difundido pelas sociedades, inclusive 

nos dias de hoje. 

Entretanto, a partir do final do século XX com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, conhecida como a constituição cidadã, 

marcada pela intervenção mínima do estado na esfera pessoal, houve 

intensas mudanças sociais na esfera da liberdade do indivíduo e o modelo 

familiar antes constituído por homem, mulher e filhos se tornaram 

obsoleto, pois a realidade social é: mães solos, avos com netos, filhos com 

pai, filho com mãe, filho com avó, percebeu-se que é inconcebível 

estabelecer um critério objetivo retilíneo, ou requisitos capazes de delinear 

quem é ou não família, não se admite mais mitigar as construções 

familiares em detrimento de valores e costumes tradicionais baseados em 

forças morais, religiosas.  

Nesse sentido, Rolf Madaleno (2015, p. 36) acentua que as 

mudanças ocorridas no conceito tradicional de família são necessárias e 

ocorrerão de acordo com a evolução da sociedade: 
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A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, 

heteroparental, biológica, institucional vista como unidade de 

produção cedeu lugar para uma família pluralizada, 

democrática, igualitária, hetero ou homoparental, biológica ou 

socioafetiva, construída com base na afetividade e de caráter 

instrumental. 
 

Dentre estas e inúmeras questões, surge a dificuldade de 

estabelecer um modelo único de família, que abarque todas as 

peculiaridades de cada arranjo familiar existente, pois a sociedade caminha 

cada vez mais rápido que o direito, sendo necessário que o processo 

legislativo se molde a realidade e garanta direitos e ao mesmo tempo 

deveres para os novos arranjos familiares existentes. 

É imprescindível que fique claro tamanho a influência da Igreja 

Católica tanto em aspectos políticos, econômicos e sociais, que estão 

presentes no processo legislativo, prova esta, que há uma bancada 

extremamente conservadora no Congresso Nacional, em razão disso, os 

respaldos legislativos de alguns direitos esbaram nos valores 

conservadores. 

Exemplificando, no que tange a dissolução da união conjugal, a 

Lei do Divórcio chegou ao Brasil somente em 1977, pois por décadas, a 

adoção do instituto do divórcio sofria forte oposição da Igreja e dos setores 

conversadores da sociedade, que buscavam manter o laço tradicional 

imposto pela religião onde o casamento era indissolúvel.  

O que demostra que, os costumes tidos como tradicionais são 

preservados ao máximo pelo legislador, em vista disso, veja, será possível, 

na atual conjectura política, econômica e social que a aplicabilidade do 

direito rompa barreiras as tradicionais, que afronte o lema da família 

tradicional brasileira em face da mulher gestante? Observe, fala-se da 

possibilidade do legislador reconhecer que a mulher enquanto ser, manteve 

relações sexuais com mais de um homem o qual, não é o seu marido e 

mais, que não sabe ao certo qual dos indivíduos é o pai, isso, sem dúvida, 

afronta os preceitos básicos da cúpula conservadora.  
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3 ASPECTOS GERAIS DOS ALIMENTOS  

 

O alimento é um direito de todos, é respaldado em vários graus 

legislativos, sendo pela Constituição da República do Brasil no seu art. 6º, 

protegido por leis infraconstitucionais e internacionais. Algumas 

modalidades de prestação de alimentos são regidas por leis específicas no 

Brasil, como a Lei de Alimentos Gravídicos nº 11.804/2008, Lei de 

Alimentos Provisórios nº 5.478/1968. No âmbito internacional, a 

Convenção de Haia sobre alimentos datados de 23 de novembro de 2007 

foi recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro no dia 19 de outubro 

de 2017 que tem por objetivo viabilizar medidas para acelerar e tornar mais 

efetivo os pedidos de prestação internacional de alimentos.  

Todo arcabouço jurídico legislativo embasado no dever de 

alimentar e direito de receber alimentos deriva do princípio da dignidade 

da pessoa, respaldado na Carta Magna, em seu art. 1º, inciso III. 

O termo alimentos foi considerado no Código de 2002 em título 

próprio, compreendendo desde o art. 1.694 a 1.710, na sua mais ampla 

acepção, não se preocupando em definir um conceito especifico, podendo 

tanto significar pagamento de uma quantia certa em dinheiro como 

conceder uma pensão alimentícia, ou dar hospedagem e sustento, sem 

prejuízo do dever de prestar o necessário à educação do alimentando. 

Ainda assim, no art. 1.920 encontra-se o conteúdo legal de alimentos 

quando a lei refere-se ao legado: “O legado de alimentos abrange o 

sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da 

educação, se ele for menor”. 

Nesse sentido, preceitua Elpídio Donizetti (2018, p. 1049): 

 

O vocábulo alimentos é usado com sentido amplo, não 

apenas para se referir a comida, mas a todas as coisas básicas 

de que uma pessoa precisa para sobreviver. Estão aí 

abrangidos os cuidados com a saúde, o vestuário, a 

habitação, o lazer, o ensino etc. (Grifos acrescidos) 
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Relevante são os apontamentos levantados pelo doutrinador 

Flávio Tarturce (2015, p.420) com uma perspectiva civil-constitucional 

relaciona a descrição acima apresentada, como sendo os mesmos direitos 

fundamentais previstos no art. 6º da Lei Maior. 

Por sua indiscutível importância, as normas atinentes ao direito 

alimentar são consideradas normas cogentes de ordem pública177, pois 

objetivam proteger e preservar a vida humana e trazer dignidade no 

decorrer dela, equivalente é os dizeres de Paulo Nader (2016, p. 713): 

 
O direito aos alimentos dimana do próprio direito à vida, que 

ao mesmo tempo é princípio de Direito Natural e de Direito 

Positivo. Para que o direito à vida se efetive, indispensável 

que a ordem jurídica ofereça aos indivíduos instrumentos 

eficazes de sua proteção. Um deles, iniludivelmente, é o 

direito de exigir, à pessoa da família, as condições básicas de 

subsistência. 
 

A orientação clássica do direito brasileiro frente as características 

marcantes deste instituto são: os alimentos são considerados pela doutrina 

como sendo personalíssimos, irrenunciáveis e impenhoráveis. 

É necessário distinguir dois institutos, uma vez que vez ou outra 

emaranham entre si, não se pode confundir a obrigação de prestar 

alimentos com os deveres dos familiares de sustento178, pois enquanto este 

decorre do poder familiar179, aquele provem de uma determinação judicial.  

 

3.1 DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR 

 

 
177  As normas cogentes nada mais são, do que normas de ordem pública, as quais não 

podem ser derrogadas pela vontade do particular pois foram editadas com a finalidade 

de resguardar os interesses da sociedade. 

178 “Deve-se entender por solidariedade o ato humanitário de responder pelo outro, 

de preocupar-se e de cuidar de outra pessoa” (TARTUCE, 2017, p. 22) 

179 Conforme o Conselho Nacional de justiça, o poder familiar está relacionado ao dever 

dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Correspondendo ao 

conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em favor dos filhos menores de 18 

anos, em regra. 
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A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227 informa que “é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida”.  

A Lei, além de assegurar a proteção à vida o nascituro desde a 

concepção, que lhe é resguardado no art. 2º do Código Civil, que vem 

consagrar o Princípio da paternidade responsável, colocando-o em prática, 

desde a concepção da criança e não apenas após o nascimento, pois, na 

maioria das vezes, o que se vê, é: a mãe que foi abandonada após descobrir 

a gestação e acaba tendo que arcar totalmente com uma gravidez que não 

foi de sua inteira e exclusiva responsabilidade, corroborando a frase que se 

difundiu na atualidade “aborto paterno” ou simplesmente abandono 

paterno.  

No Brasil, cerca de 5,5 milhões180 de crianças não têm o nome do 

pai na identidade, e sem dúvida, o referido diploma legal tem incontestável 

relevância social, servindo para a afirmação da paternidade responsável, o 

que é almejado constitucionalmente. Porque o homem se livra do ônus, 

mas a mulher não. E porque isso ocorre? Pois a partir do reconhecimento 

da paternidade, oficializada no registro de nascimento tem como 

resultância jurídica o ato de assumir os deveres de realização dos direitos 

fundamentais da pessoa em formação, direitos inerentes à saúde, 

alimentação, educação entre outros, assim deveres de caráter patrimonial e 

pessoal, como explica Paulo Nader (2016, p.482):  

 
O reconhecimento é do interesse direto dos filhos e das 

famílias e indireto da sociedade como um todo. Dos filhos, 

porque implica a regularização de seu registro civil, além da 

importância para o exercício dos direitos e deveres 

decorrentes da filiação. Para eles, o espaço em branco no 

registro de nascimento constitui verdadeira injúria. Das 

famílias, de vez que proporciona a igualdade entre a sua 

composição fática e a jurídica, além de resgatar a verdade. À 

sociedade como um todo, pois o assentamento civil deve ser a 

 
180 Dados retirados de pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Com título 

“Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro”. Disponível 

em:<https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-tem-5-5-milhoes-de-criancas-sem-pai-no-

registro/>. Acesso em 03 de setembro de 2019. 

https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-tem-5-5-milhoes-de-criancas-sem-pai-no-registro/
https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-tem-5-5-milhoes-de-criancas-sem-pai-no-registro/
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expressão da realidade. A indefinição da paternidade 

configura um desajuste, cuja eliminação se obtém com o 

reconhecimento. O Jus Positum, como se observará, facilita 

ao máximo a sua prática, sem chegar a banalizá-lo. (grifo 

acrescido) 
 

A ausência das funções paternas já se apresenta hoje, 

inclusive, como um fenômeno social alarmante. E quando ocorre um 

desequilíbrio nessa formação causado, por exemplo, pela ausência da 

figura paterna, seus efeitos podem ser imensuráveis. O afeto é algo 

subjetivo e principalmente, facultativo, ninguém é obrigado a nutrir 

carinho por outra pessoa. Mas a essência é: apesar do genitor181 se eximir 

de participar efetivamente e afetivamente da vida da criança, as suas 

necessidades básicas são de responsabilidade, uma vez obrigação não é 

facultativa. 

Como se vê, o Estado propõe meios de proteção para que essa 

criança tenha condições básicas de subsistência, através de determinações 

judiciais de pagar certa quantia em dinheiro, dinheiro este que é capaz de 

suprir e os requisitos básicos182 para garantir o sustento e uma vida digna a 

criança, mas não preenche o vazio deixado por uma ausência não 

consentida. Essa é uma conta que não fecha: Necessidade x Sentimentos. 

Como não há maneiras sabidas e legais de compelir uma pessoa a ter 

estima pela outra, o Estado busca maneiras dispares para ao menos 

amenizar os danos causados por isso.  

Conforme o Código Civil preceitua em seu art. 1.696 “O direito à 

prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos 

os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros”.  

 
181 Leia-se genitor no conceito próprio do dicionário: aquele que gera, pois, o sujeito que 

tem apenas o trabalho biológico por assim dizer, não pode ser intitulado pai, pois pai vai 

muito além de código genético, pai tem a ver com participação moral, social, afetiva, pai é 

estar presente.  
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Ou seja, retira-se do dispositivo supracitado que, a obrigação 

alimentar não é solidaria e sim subsidiaria, os coobrigados serão chamados 

ao processo em litisconsórcio facultativo apenas quando o responsável em 

primeiro grau não tiver condição de suportar totalmente o encargo, testifica 

Sílvio Venosa (2017, p. 388): 

 

[...] Atende-se processualmente ao princípio da divisibilidade 

da obrigação alimentícia, permitindo-se que, no mesmo 

processo, sejam outros alimentantes chamados a integrar a 

lide. 

[...] De qualquer forma, são chamados a prestar alimentos, 

primeiramente, os parentes em linha reta, os mais próximos 

excluindo os mais remotos. Assim, se o pai puder prestar 

alimentos, não se acionará o avô. O mesmo se diga do 

alimentando que pede alimentos ao neto, porque o filho não 

tem condições de pagar. 

 

Neste cenário, nos dizeres de Maria Berenice Dias (2016, p.53) 

surge a figura do instituto do litisconsorte, pois os integrantes da família, 

são em regra, reciprocamente credores e devedores de alimentos e esta 

imposição representa a concretização do princípio da solidariedade 

familiar.  

 

3.1.1 INSTITUTO DO LITISCONSORTE 

 

A pluralidade das partes não é um tema é tratado sistematicamente 

pelo direito positivo, mas que, de fato, existe e se acha disciplinado de 

modo fragmentado no Código de Processo Civil de 2015, no capítulo IV, 

título II, artigo 113º e seguintes.  

O que sucede é que, via de regra, as ações têm partes singulares, 

havendo a presença de apenas um autor e um réu, ocorre, que em 

determinados casos a lei permite a possibilidade de haver a pluralidade de 

partes, seja no polo passivo ou ativo, nomeado pela figura do 

litisconsórcio. 

De modo sucinto e breve é um mecanismo processual de 

julgamento de ações, o litisconsórcio se verificará através de uma reunião 

de litigantes numa mesma relação processual, no mesmo polo, atuando 
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como autores, como réus ou como autores e réus, havendo dessa forma, 

várias classificações e de acordo com Daniel Assumpção Amorim (2017, p. 

308): 

O trabalho de classificar institutos jurídicos é determinado 

essencialmente pelos critérios escolhidos, porque para cada 

critério haverá uma classificação diferente. Tradicionalmente 

são: posição processual na qual foi formato; momento de sua 

formação; sua obrigatoriedade ou não; o destino dos 

litisconsortes. 

 

Tal instituto também é recepcionado no de forma fragmentado no 

Código Civil de 2002, no art. 1.698 do Código Civil que: 

 

Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não 

estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão 

chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as 

pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer 

na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação 

contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar 

a lide. (Código Civil, 2002). 

 

Além de a doutrina majoritária entender que não há o que se falar 

em solidariedade no cumprimento da obrigação alimentar pelos parentes 

via de regra, ressalvando-se a exceção prevista no Estatuto do Idoso183. 

Exatamente por tal razão é que a obrigação apresenta- se divisível, 

podendo a prestação dela decorrente ser paga por vários parentes a uma só 

pessoa. Isso ocorrerá quando o parente da classe mais próxima não estiver 

em condições de suportar totalmente o encargo legal.  

 

3.1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS LITISCONSORTES  

 

O litisconsórcio pode ocorrer de diferentes formas e em diferentes 

momentos do processo. Podem ser classificados no geral em 4 grupos, 

sendo: quanto ao polo – sendo esta a única que nos interessa-, quanto à 

 
183 Exceção a regra de obrigação alimentar subsidiaria está prevista no Estatuto do Idoso, 

Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que traz em seu art.12º, que aquele com idade 

igual ou superior a 60 anos, pleiteia alimentos, tem em seu benefício a solidariedade 

dos devedores, ou seja, pode escolher contra quem demandar. 
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obrigatoriedade, quanto à uniformidade da decisão; quanto à limitação na 

formação do litisconsorte.  

Conquanto, o litisconsórcio está presente no ordenamento jurídico 

brasileiro de duas formas diferentes, quais seja a formação de litisconsorte 

obrigatória e de formação facultativa, sendo esta a condição de validade do 

processo à integração de marido e mulher no polo passivo e aquele só 

poderá ser formado, se entre os litisconsortes houver comunhão de direitos 

ou obrigações, conexão, afinidade, parentalidade ou sociedade. 

Nesse sentido Elpidio Donizetti (2018, p. 366) acentua que é 

necessário fazer a distinção entre litisconsórcio e a intervenção de 

terceiros, uma vez que aqueles são partes originarias no processo, ainda 

que entrem posteriormente por chamamento e esse diz respeito a um 

terceiro estranho a relação processual.  

 

3.1.3 QUANTO AO POLO DA AÇÃO 

 

A classificação que melhor explica essa situação está na 

modalidade de litisconsórcio quanto polo, que conforme a doutrina Daniel 

Assumpção Amorim (2017, p.308) forma-se:  

 

Tornando-se como critério de classificação a posição 

processual em que foi formado o litisconsórcio, ele será ativo, 

se a pluralidade se verificar exclusivamente no polo ativo da 

demanda, e passivo, se a pluralidade ocorrer também de 

forma exclusiva no polo passivo será misto o litisconsórcio se 

a pluralidade de sujeitos for verificada em ambos os polos –

ativo e passivo- da relação jurídica processual. 

 

O litisconsórcio é simplesmente a pluralidade de partes no 

processo, tendo em vista que, entre elas há um liame, seja afetivo, 

consanguíneo ou decorrente de um vínculo jurídico, justifica-se a reunião 

de partes (e essa a grande questão) na medida em que possa oferecer ou 

idealmente ofereça segurança jurídica e economia processual.  

Na ocasião em que a mãe não tem conhecimento sobre quem é o 

pai, não lhe é permitido ajuizar ação requerendo alimentos gravídicos de 
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mais de um provável genitor. Ressalta a mesma autora, todavia, que em 

caso de violência sexual praticada por mais de um homem, torna-se 

permitido a formação de litisconsórcio passivo de natureza eventual, sendo 

que, até ser identificado o genitor, a obrigação alimentar fixada deve ser 

paga solidariamente por todos os réus. 

Entretanto, em relação à formação de litisconsorte, uma vez que a 

conduta representaria incerteza quanto à condição de suposto pai gerando 

insegurança jurídica, conforme artigo publicado por Simões (2010)184: 

 

No que tange à legitimidade passiva para a ação de alimentos 

gravídicos deverá figurar como réu o suposto pai, ou seja, 

aquele que à época da concepção manteve relações sexuais 

com a gestante responderá pela actio, como uma 

conseqüência lógica do princípio da paternidade responsável. 

Caso a gestante tenha mantido relações sexuais com mais de 

uma pessoa, entendemos não ser possível a formação de 

litisconsórcio passivo, vez que tal conduta representará 

incerteza acerca da condição de suposto pai do nascituro, o 

que prejudicará a existência de indícios consistentes de 

paternidade. Em tais casos, comungamos do entendimento de 

que poderá haver arguição da exceptio plurium 

concubentium185, que acarretará na improcedência do pedido 

inicial e, consequentemente, na extinção do feito nos termos 

do artigo 269, I, do CPC.  

 

É necessário estabelecer que a necessidade alimentar não deva ser 

pautada por quem paga, mas sim por quem recebe, representando para o 

alimentado, maior provisionamento tantos quantos réus houver no pólo 

passivo da demanda, desde que observe esses quesitos, I- entre elas houver 

comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, II - entre as 

causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, III - ocorrer 

 
184 Citação retirada de artigo publicado em blog, escrito por Thiago Felipe Vargas 

Simões, intitulado “Breves linhas sobre os alimentos gravídicos”, publicado no ano de 

2010. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_

id=7562>. Acesso em 10 de set. 2019. 
185 Expressão latina utilizada pela defesa do suposto pai, apontando como (exceptio = 

exceção, defesa, contestação) pois tem dúvida sobre sua paternidade, alegando que a mãe 

"no período legal da concepção" - os primeiros 120 dias, dos 300 que antecederam ao 

nascimento - teve relações sexuais com outro(s) homem(ns) além dele, contestante em 

dúvida (plurium = muitas; concubentium = relação íntima, concubinato). Termo este 

superado juridicamente, uma vez que era utilizado como forma de desmerecer a mulher 

perante juízo imputando-a fama de meretriz.  

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7562
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7562
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afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito 

correspondentes ao artigo 113 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, 

nas ações de alimento que responderem respectivamente a formação de 

litisconsórcio é plenamente passível. 

 

3.1.4 APLICABILIDADE DO INSTITUTO DO LITISCONSÓRCIO 

X AMPLA DEFESA DO SUPOSTO PAI  

 

Os alimentos gestacionais são fixados através de indícios de 

paternidade, através de medida liminar, mesmo antes da utilização de 

preceito constitucional previsto, qual seja o contraditório e ampla defesa, 

assim sendo, questiona-se a Lei estaria mitigando a ampla defesa do 

suposto genitor, na medida em que o mesmo não foi proporcionado a 

oportunidade de se manifestar antes de ser fixado os alimentos provisórios 

de forma liminar? 

E mais, indaga-se se essa mitigação não estaria ainda mais 

exacerbada pelo fato da Lei 11.804/08 prever expressamente em seu art. 7º 

“O réu será citado para apresentar resposta em 5 (cinco) dias”. A doutrina 

levanta a seguinte preocupação, dentro de 5 (cinco) dias, o requerido terá 

prazo suficiente para arguir os meios necessários para se defender?  

Por se tratar de litisconsorte nas ações de alimentos gravídicos, 

aplicará de forma subsidiaria os prazos estabelecidos pelo Código de 

Processo Civil, art. 190: 

 

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes 

procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão 

prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, 

em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de 

requerimento. 

§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 

2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. 

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos 

eletrônicos. Grifo acrescido.  

 

Pois bem, feito as seguintes considerações, chega-se à seguinte 

conclusão, é incontestável que a referida lei privilegiou os direitos da 

gestante e do nascituro em detrimento aos direitos de ampla defesa do 
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hipotético pai, foi-se necessário que houvesse o sopesamento entre dois 

direitos fundamentais, conforme Canotilho (2003, p. 1255):  

 

Fala-se em colisão de direitos fundamentais quando se 

identifica conflito decorrente do exercício de direitos 

individuais por diferentes titulares. A colisão pode decorrer, 

igualmente, de conflito entre direitos individuais do titular e 

bens jurídicos da comunidade. 

 

Desse modo, a partir da existência de colisão, que resultar em 

tensão entre os direitos fundamentais, a técnica utilizada será a de 

sopesamento, o qual irá abarcar a máxima proporcionalidade em cada caso. 

Sobre a técnica de sopesamento José Afonso da Silva (2016, p. 331-332):  

 

Esses conceitos restringem-se à solução de conflitos 

normativos, ainda que, nesses limites, sejam técnicas de 

formação na norma subconstitucional: “(...) fique claro que 

o sopesamento não é um procedimento por meio do qual um 

interesse é realizado à custa de outro ‘de forma precipitada’. 

De acordo com esse modelo, o sopesamento é tudo, menos 

um procedimento abstrato ou generalizante. Seu resultado é 

um enunciado de preferências condicionadas, ao qual, de 

acordo com lei de colisão, corresponde uma regra de decisão 

diferenciada. (...) Esse “enunciado de preferência” é 

precisamente a norma subconstitucional extraída, por via de 

preferência, entre os princípios em colisão. 

 

No que tange a presente lei, foi necessário sopesar o direito 

fundamental a ampla defesa do suposto pai e o direito à vida do nascituro e 

mais a dignidade da gestante, obviamente que o direito à vida prevalecerá em 

detrimento aos demais, pois sem o direito à vida seria impossível concretizar 

qualquer outro direito que fosse. Indo mais além, é necessário levar em conta 

o seguinte: o processo judicial demanda seguramente terá uma duração bem 

maior do que o período gestacional, e que a necessidade é eminente, diante 

disso, é preferível errar concedendo os alimentos a errar negando-os.  

E como bem fundamentado nas decisões dos Tribunais 

Brasileiros, senão vejamos:  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS 

GRAVÍDICOS. PROVAS DA PATERNIDADE. 

POSSIBILIDADE. É bem de ver que a situação posta ao 

amparo da lei que garante os alimentos gravídicos, por si só, 

já traz circunstâncias de difícil comprovação. Difícil para a 

mãe, de plano, mostrar que tem um bom direito. Mostrar que 

o filho que ela carrega é do homem que está sendo 
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demandado. É de rigor que o juízo corra algum risco quando 

se está em sede de provimento liminar. Por isso, em casos nos 

quais se pedem alimentos gravídicos, algumas regras que 

norteiam a fixação de alimentos devem ser analisadas com um 

tanto de parcimônia. É necessário flexibilizar-se certas 

exigências, as quais seriam mais rígidas em casos de 

alimentos de pessoa já nascida. Não se pode exigir que a 

mãe, de plano, comprove a paternidade de uma criança 

que está com poucos meses de gestação. Por outro lado, 

não há como negar a necessidade da mãe de manter 

acompanhamento médico da criança, fazer exame pré-

natal, e outros procedimentos que visam ao bom 

desenvolvimento do filho e que demandam certos gastos. 

Por isso, no impasse entre a dúvida pelo suposto pai e a 

necessidade da mãe e do filho, o primeiro deve ser 

superado em favor do segundo. É mais razoável 

reconhecer contra o alegado pai um "dever provisório" e 

lhe impor uma obrigação também provisória, com vistas à 

garantia de um melhor desenvolvimento do filho, do que o 

contrário. Nesse contexto, apesar da fragilidade da prova 

acerca da paternidade, é cabível a fixação dos alimentos 

provisórios. Por maioria, deram parcial provimento. Vencido 

o relator. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento 70047396924. 

Oitava Câmara Cível. Relator: Rui Portanova. Julgado em 09 

mai. 2012. Disponível 

em:http://www.jusbrasil.com/jurisprudencia/. Acesso em 14 

set. 2019.)  Grifo acrescido.  

 

Ao se tratar de ações em litisconsórcio passivo entre dois supostos 

pais, por obvio, um deles ao final, não será o devido pai, resta-se o 

seguinte, o que fazer? Haja vista que os alimentos já foram pagos e que 

estes como já mencionados são irrepetíveis. O réu que após o parto 

descobrir que não é o pai entrará com ação de regresso contra o verdadeiro 

pai, pois o ordenamento veda o enriquecimento ilícito, não mudando em 

nada o que já este legalizado no ordenamento jurídico, uma vez que, 

havendo apenas um réu e este ao final não for o verdadeiro pai lhe é 

permitido entrar com ação de regresso em face do verdadeiro.  

Assim, não se vislumbra qualquer insegurança jurídica 

mencionada haja vista que não haverá a criação de novo instituto, muito 

pelo contrário, aplicar-se-á ação identifica a já aplicada.  

 

3.1.5 GESTAÇÃO PROVENIENTE DE ESTUPRO COLETIVO E A 

APLICABILIDADE DO INSTITUTO DO LITISCONSORTE 
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No que tange a propositura de ação de alimentos gravídicos contra 

estupradores, a doutrina entende por ser plenamente possível, de acordo 

com as ideias trazidas por Simões (2010-online)186: 

 

Somente será possível a formação de litisconsórcio passivo 

em ações que envolva violência sexual pratica contra a 

mulher por dois ou mais homens, neste caso cada infrator 

deve proporcionalmente com os custos da gestação. 

 

Tal questão me denota aversão, frisa-se, entende-se por ser 

passível a utilização do instituto de litisconsorte nos casos de crime de 

estupro, mas não se admite a utilização do mesmo instituto nos casos em 

que a mulher por livre e espontânea vontade pretendeu relacionar 

sexualmente com mais de um homem.  

Veja tal fundamento, ratifica a relação de dominação patriarcal 

existentes nos dias de hoje, pois, porque se é admitido à formação do 

instituto em casos de crime sexual e não nos casos em que houve de fato o 

desejo? A resposta à simples, tudo isso é resultado do fruto da cultura 

patriarcal, relacionada com as relações assimétricas de poderes.  

Chega-se na seguinte questão, se caso os homens engravidassem, 

estariam às leis da mesma forma que estão hoje? Enraizadas de princípios 

basilares da família tradicional brasileira? 

Diante o exposto, corrobora-se novamente, se os alimentos 

gravídicos são passiveis de formação de litisconsorte nos casos de crimes 

contra a dignidade sexual, de alimentos avoengos, é plenamente possível a 

aplicabilidade por analogia em casos de haver dois possíveis pais, uma vez 

que, o que é aplicado no geral é devido nos casos específicos.  

 

3.2 LEI DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS  

 

A Lei 11.804/2008, que foi sancionada a fim de promover o 

direito de ação da mulher gestante em requerer auxilio durante a gestação, 

 
186 Op.cit 
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pois os direitos do nascituro são resguardados desde a concepção, 

conforme artigo 2º do Código Civil, independente da personalidade 

jurídica dele. Relacionando isso ao artigo 113, do Código de Processo 

Civil, que trata sobre as possibilidades de haver litisconsórcio nos 

processos.  

A título de curiosidade, Silmara Juny Chinellato (2009, p.29) 

adverte quanto a terminologia consagrada pelos comentadores:  

 

A recente Lei n. 11.804, de 5 de novembro de 2008, que trata 

dos impropriamente denominados ‘alimentos gravídicos’ — 

desnecessário e inaceitável neologismo, pois alimentos são 

fixados para uma pessoa e não para um estado biológico da 

mulher — desconhece que o titular do direito a alimentos é o 

nascituro, e não a mãe, partindo da premissa errada, o que 

repercute no teor da lei. 

 

Ressalta-se que, para a pretendida concessão, ao contrário dos 

demais requisitos em relação a outras modalidades de obrigação 

alimentícia, não é necessário que se prove a necessidade da alimentada, no 

caso, a gestante, para pleitear os alimentos.  

Ademais, ainda que o valor dos alimentos deva atentar às 

possibilidades do alimentante, o encargo não guarda proporcionalidade 

com os seus ganhos, tal como ocorre com os alimentos devidos ao filho. 

Existe um limite: as despesas decorrentes da gravidez. Além do pagamento 

de prestações mensais, é possível impor o atendimento de encargos 

determinados, como, por exemplo, exames médicos, como corrobora 

Douglas Philips Freitas (2011, p. 86): 

 

Entendo que os alimentos gravídicos, embora em sua fixação 

se respeite a proporção dos ganhos da gestante e do suposto 

pai, na oportunidade do rateio das despesas, não devem ser 

fixados sobre percentual da remuneração do suposto 

pai/alimentante, ao contrário da pensão alimentícia que, esta 

sim, pode e se aconselha que assim seja fixado. Justifica-se tal 

posição, pois nos Alimentos Gravídicos o olhar é para as 

despesas da gravidez, de regra, fixas e previsíveis. Já na 

Pensão Alimentícia, o olhar é na inter-relação entre 

necessidades do alimentando, disponibilidade do alimentante, 

e proporcionalidade entre ambos os critérios, que permite por 

vez, ante o padrão socioeconômico do alimentante a aferição 

de pensão muito superior às necessidades do alimentando.  



- 472 - |   Direito em Perspectivas 

 

 

A referida Lei possui apenas seis artigos, o que faz com ela não 

supra todas as lacunas necessárias o que dificulta o interprete de direito a 

aplica-la, usando assim o CPC de forma subsidiaria. 

Um dos objetivos da referida legislação é comprovar a capacidade 

da genitora em representar o nascituro para pleitear os alimentos, a 

doutrina não é pacifica nesse quesito, onde, alguns doutrinadores entendem 

que a gestante é quem é detentora do direito, outrora, que ela apenas 

representa o direito do nascituro, entretanto, adotaremos com a seguinte 

concepção mais coerente com o “ipsis litteris” da própria lei, que em seu 

artigo 1º, a Lei de Alimentos Gravídicos dispõe: “Esta Lei disciplina o 

direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido”. 

Examinando o artigo supramencionado, verifica-se a inexistência da 

previsão de atribuição de direito de alimentos ao nascituro. O que se vê é a 

proteção da gestante no período da gravidez.  

Diante disso, e sabendo os gastos com a gestação, ficou explicito a 

importância de dar a esse nascituro um desenvolvimento digno, principio 

este que é pilar de toda Constituição Federal bem como todas as outras 

normas. 

Toda essa construção de fundamentação, que somente fora 

legislada em 2008 foi prevista por Pontes de Miranda (1955, p. 215) que já 

se posicionava acentuando que “A obrigação alimentar pode começar antes 

de nascer, pois existem despesas que tecnicamente se destinam à proteção 

do concebido e o direito seria inferior se acaso se recusasse atendimento a 

tais relações inter-humanas, solidamente fundadas em exigências da 

pediatria”. 

 

3.2.1 REQUISITOS PARA OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

 

A recente lei, diferentemente da norma geral dos alimentos, não 

condiciona a obrigação parental ao nascimento, tampouco exige a 

comprovação do vínculo de parentesco ou da obrigação alimentar para 
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concessão do benefício, bastando para esta concessão a presença de 

indícios que convençam o juiz da paternidade. 

Corroborando Gagliano e Pablo Stolze (2019, p. 740) reiteram 

“Note-se que, para efeito de fixação da verba, são suficientes “indícios da 

paternidade”187, não se exigindo prova cabal pré-constituída”. 

Pois a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, é 

de se considerar que o seu principal direito consiste no direito à própria 

vida e esta seria comprometida se fosse recusado a mãe os recursos 

primários a própria sobrevivência do ente em formação. 

De acordo com o art. 6, da já citada lei “Convencido da existência 

de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que 

perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte 

autora e as possibilidades da parte ré”.188  

Dessa forma, para convencer o Juiz quanto à necessidade de 

acolhimento do pedido de alimentos gravídicos, deverá a parte fazer prova 

certa da gravidez – o que só é viável a partir de documentos, como exames 

e laudos médicos – e apresentar elementos indicativos fortes ao ponto de 

apontar com probabilidade, e não mera possibilidade, quem é o pai da (s) 

 
187 O artigo 6º da lei 11.804/08 condiciona que para que haja a fixação do quantum 

alimentício o juiz deve estar convencido acerca da existência dos indícios de paternidade 

no caso concreto. 

188 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI Nº 11.848/08. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA 

PATERNIDADE. Lei 11.848. O deferimento de alimentos gravídicos à gestante 

pressupõe a demonstração de indícios da paternidade atribuída ao agravado, não 

bastando a mera imputação da paternidade (Lei 11.848/08). Ônus da agravante em 

demonstrar verossimilhança das alegações, diante da impossibilidade de se exigir prova 

negativa por parte do indigitado pai. Inexistindo comprovação mínima das alegações 

iniciais, questão que desafia instrução probatória, resta inviabilizada, na fase, a concessão 

dos alimentos gravídicos, devendo o pleito de alimentos ser reexaminado no curso da ação 

de alimentos, em dilação processual, à vista de provas trazidas aos autos. (RIO GRANDE 

DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento 

70046027553.Sétima Câmara Cível., Relator: André Luiz Planella Villarinho. Julgado em 

03 fev. de 2012. Disponível em: http://www.jusbrasil.com/jurisprudencia/. Acesso em: 14 

set. 2019).  Grifo acrescido  
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criança (s) que esta(ão) por nascer. Como bem-dispôs Juliana Souza e 

Vanessa Cedraz189 (2013, p. 13): 

 

Não se pode exigir da mãe uma prova pré-constituída da 

paternidade do feto, da mesma forma em que não se pode 

deixá-la desamparada, correndo o risco de perder o bebê ou 

mesmo prejudicar sua saúde em face da ausência de auxílio 

alimentício. Por essa razão é que o legislador optou por 

proteger o direito do nascituro aos alimentos ao invés do 

direito patrimonial do suposto pai, estabelecendo a 

possibilidade de se fixar valor provisório a título alimentício, 

mesmo diante da fragilidade da prova acerca da paternidade 

do filho. 

 

Isto posto, tais indícios não podem ser exigidos com muito rigor, 

visto que, no caso de fundada dúvida, deve ser esta superada em favor da 

necessidade da mãe e do filho. Como disse Ana Maria Gonçalves (2010, p. 

40): 

Mas e se a genitora não tiver essas provas, se foi um encontro 

eventual, poderá o magistrado, apenas com um laudo atestando 

a gravidez, fixar alimentos? Entendo que sim, uma vez que a 

experiência forense tem nos mostrado que na imensa maioria 

dos casos, em quase sua totalidade, as ações investigatórias de 

paternidade são julgadas procedentes, não se mostrando 

temerária, a fixação dos alimentos gravídicos sem provas (até 

porque a lei não exige). Elege-se a proteção da vida em 

detrimento do patrimônio. 

 

Como nosso atual código prioriza a solidariedade familiar, melhor 

interesse da criança, afetividade e função social da família, elencando a 

pessoa humana como centro da proteção jurídica, frisa-se, não a relação 

econômica e o individualismo que eram características do código passado, 

e levando em conta que a quantia total paga não será equivalente a um 

montante de alto valor, uma vez que a gestação dura em média 38 semanas, 

a relação dinheiro versus desenvolvimento digno do feto se quer deveria 

estar em roga, pois a fundamentos e princípios maiores que norteiam tanto 

 
189 Retirada do artigo “Indícios de paternidade nos alimentos gravídicos: relativação do 

princípio À ampla defesa. Escrito por Juliana Souza Paixão e Vanessa Cedraz Lopes no 

ano de 2013. Disponível em: < 

https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/2869/2083>. Acesso em 14 set. 

2019 

https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/2869/2083
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o Código Civil, como a Constituição Federal, como por exemplo, o direito 

à vida digna do nascituro.190 

Questiona-se, portanto, uma mulher, solteira, que mantem 

relações sexuais com dois homens, engravida, mas não pode indicar 

prontamente o pai, pode a mesma entrar com uma ação de alimentos em 

face dos dois? Desde que, fique comprovado que a mesma teve relações 

com todos os suspeitos e confirmado por eles a própria relação existente.  

Pois bem, a respeito do litisconsórcio passivo, caso a mãe suspeite 

de dois possíveis pais e deseja entrar com uma ação há algum impedimento 

jurídico? Legalmente não há nenhum impedimento legal, haja vista que a 

lei é omissa em vários quesitos, ficando à mercê dos julgados interpretarem 

conforme as fontes subsidiariam do direito, mas quando a mulher tem 

dúvida quanto a paternidade de seu filho, e traz indícios de dois possíveis 

pais, o único empecilho é o convencimento do juiz, mas não a 

impossibilidade do pedido, pois embora não exija a lei prova cabal da 

paternidade, os indícios hão de ser fortes a tal ponto de convencer o 

julgador a condenar o demandado, principalmente pelo risco da 

irrepetibilidade dos alimentos, assegurando ao que não é pai direito de 

reparação de danos morais e matérias. 

 

3.2.3 INTEGRAÇÃO DAS NORMAS  

 

Em conformidade com o pensando de Rozane da Rosa Cachapuz 

(2010, p. 77), antes da entrada em vigor da referida lei, quando o tema de 

obrigação de alimentar desde a concepção entrava em pauta, era motivo de 

dissensão entre os Tribunais, pois alguns julgadores mais tradicionalistas 

tinham a concepção de que os alimentos só eram devidos a partir do 

nascimento com vida e foi com a promulgação da Lei dos Alimentos 

Gravídicos que a polêmica dos direitos do nascituro foi resolvida, pelo 

menos em parte, demonstrando os novos paradigmas da legislação 
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contemporânea, onde coloca a vida humana antes do patrimônio, para 

adequar-se à realidade social atualmente vigente. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de forma 

expressa, estabelece, em seu art. 4º, que “Quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito”, logo, a analogia, como mecanismo de integração 

possibilita ao julgador a aplicação correta do direito. Nos disseres de Maria 

Helena Diniz (2019, pag. 15):  

 

Na determinação do direito que deve prevalecer no caso 

concreto, o juiz deve verificar se o direito existe, qual o 

sentido da norma aplicável e se esta norma aplica-se ao fato 

sub judice. Portanto, para a subsunção é necessária uma 

correta interpretação para determinar a qualificação jurídica 

da matéria fática sobre a qual deve incidir uma norma geral. 

 

As leis são criadas de forma genérica, para que a mesmo alcance 

maior número de indivíduos e assim seja efetiva, ocorre, que como já 

mencionado, o direito deve acompanhar as mudanças sociais que estão 

em constante transmutação, efetivando o Darwinismo Jurídico. 

A vista disso nota-se que o dinamismo advindo das relações 

sociais, orienta o próprio ordenamento jurídico e estabelece meios de 

integração e de interpretação das normas para suprir as lacunas 

eventualmente existentes. 

Cumpre explicar o seguinte: a integração é a utilização das 

técnicas onde o aplicar da lei não encontra no sistema jurídico uma lei 

específica que regule a situação concreta, enquanto a interpretação tem por 

objetivo buscar o real significado da norma, apesar de que um meio não 

supre a utilização do outro, conforme Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona 

(2017, p.147):  

Nenhum desses métodos se impõe necessariamente sobre o 

outro, nem prevalece isoladamente de forma absoluta, sendo 

apenas um conjunto de instrumentos teóricos à disposição do 

aplicador do direito para a realização da “regra de ouro” de 

interpretação, contida no art. 5.º da LINDB, nos seguintes 

termos: “Art. 5.º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” 
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Isto posto, compreende-se que a técnica de integração das normas 

ocorre quando não há nenhuma previsão legal do caso em concreto. 

Questiona-se: Quando não há norma regulamentadora o juiz pode deixar de 

julgar a demanda? Por obvio que não, pois seria violação expressa de 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, com fulcro em 

preceito constitucional, mais precisamente no art. 5º, XXXV “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Parte-se da seguinte ideia, o interessado não poderá ficar esperando 

que o poder constituinte crie uma lei que supra essa lacuna existente que 

não fora devidamente observada ao tempo certo – o de criação-. Além de 

haver vedação expressa do princípio da Vedação ao “Non Liquet” 

consagrado no Código de Processo Civil em seu art. 140º “O juiz não se 

exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 

jurídico. ”. 

Por consequente, tira-se à seguinte conclusão: Nos julgamentos de 

demandas que há normas correspondentes, aplicará estas, não havendo, 

recorrerá às formas de integração das normas. Nesse ínterim Humberto 

Teodoro Junior (2017, 52):  

 

Assim, cabe-lhe, no processamento e julgamento da lide, 

aplicar as normas legais. Somente quando não encontrar texto 

expresso de lei, é que lhe será permitido socorrer-se da 

analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, para 

preenchimento da lacuna do ordenamento jurídico (art. 4º, 

Dec.Lei nº 4.657/1942). Com a constitucionalização do 

processo, os princípios fundamentais adquiriram força de 

norma igual à da lei em sentido estrito, de modo que sua 

aplicação independe de lacuna do ordenamento legal. Cabe, 

portanto, ao juiz contemporâneo aplicar simultaneamente a lei 

e os princípios gerais de ordem constitucional. 

 

Destaca-se que o CPC preceitua em seu art. 693, parágrafo único 

que “a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de 

adolescente observará o procedimento previsto em legislação específica, 

aplicando-se, no que couberem, as disposições deste capítulo”. Afirmando 
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novamente a possibilidade de aplicar o disposto no referido código para 

suprir as lacunas existentes na Lei 11.804/08.  

Vale ressaltar que a aplicação do instituto de integração das 

normas, neste caso, mais precisamente o por meio de analogia, não é 

ilimitada, porque, por exemplo, em outras áreas do direito como no Direito 

Penal e no Direito Tributário, essa integração só é possível por intermédio 

de analogia “in bonam partem”.  

Ou seja, mesmo se tratando de matéria civilista e processualista 

não se pode realizar indiscriminadamente a técnica da analogia para o 

preenchimento de lacunas, devendo o julgador usarem-la de forma 

consciente para que não traga maiores prejuízos as partes.  

 

3.4 CASO GEMEOS E A APLICABILIDADE DA INTEGRAÇÃO 

DAS NORMAS  

 

Para corroborar que na falta de normas regulamentadoras o juiz 

decidira com base na integração das normas, trago uma inovadora decisão 

proferida no Tribunal de Justiça de Goiás, eis a síntese: 

Valéria havia ajuizado a ação de reconhecimento de paternidade 

contra Fernando. Ele se submeteu ao exame de DNA, e quando o resultado 

deu positivo, ele indicou Fabrício –seu irmão- como o verdadeiro pai, 

fazendo-o chamamento no processo. Ocorre, a seguinte situação inusitada, 

Fernando e Fabricio são gêmeos univitelinos191 e um teste comum de 

paternidade não é capaz de analisar a sequência de genoma necessário para 

a distinção, o único teste que apontaria o resultado exato sobre quais dos 

gêmeos seriam o pai de fato é chamado de “Twin Test”, porém custa cerca 

de R$ 60 mil (sessenta mil reais) que também não é conclusivo, caso algum 

dos gêmeos não tenham sofrido mutações, além das artes não terem 

condições financeiras de arcar com os custos.  

 
191 Gêmeos univitelinos são resultando de uma única fecundação, que é o encontro de um 

espermatozoide do pai com um óvulo da mãe para formar uma célula, que se chama 

zigoto. Só que ao invés de formar uma única pessoa, o zigoto se divide e dá origem a dois 

zigotos independentes que, apesar de serem geneticamente iguais. 

https://jus.com.br/tudo/direito-penal
https://jus.com.br/tudo/direito-penal
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A justiça então sentenciou os dois irmãos gêmeos a registrar e 

pagar pensão para a mesma filha, haja vista, as peculiaridades do caso 

concreto, reputou a decisão que mais açambarca o conceito de justiça, além 

de ser a que mais prestigia os interesses e direitos da criança192. 

Diante o exposto, fica claro que a justiça deve suprir as lacunas 

existentes de forma que os direitos das partes não sejam prejudicados em 

detrimento ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, quando na 

mais remota hipótese, imagina-se a possibilidade de sentenciar dois 

indivíduos a pagarem pensão por não ter condição desvendar quem é de 

fato o pai?  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O direito aos alimentos tem por intuito garantir ao alimentado sua 

própria substância de forma digna, abarcando inúmeras necessidades tais 

quais precisarem. A lei dos alimentos gravídicos nº 11.804/08 surge para 

resguardar os direitos do nascituro, resgatando a tanto almejada 

responsabilidade paterna.  

Nesta pesquisa, buscaram-se analisar a possibilidade de existência 

de litisconsórcio passivo nas ações que se pleiteiam tais obrigações 

alimentares. Sendo o litisconsórcio a possibilidade de reunião de duas ou 

mais pessoas nos polos, seja ativo, passivo ou misto.  

À vista disso, ponderada exequibilidade destes institutos no que se 

tratar de ações que abarquem a referida lei. Ressalta-se que a doutrina 

admite a aplicabilidade da integração das normas, pela forma da analogia, 

por se tratar de casos em que a lei foi omissa, aplicando também 

subsidiariamente o CPC apenas nos casos de pluralidade de sujeitos em 

 
192 Por se tratar de caso que gerou repercussão nacional, o TJ de GO disponibilizou a 

decisão na integra, mas por envolve menor o processo é sigiloso, diante disso, os nomes 

da narrativa em questão são fictícios, posto isso, o processo está disponível na integra – 

com os nomes tarjados- em: < 

https://www.tjgo.jus.br/images/docs/CCS/duplapaternidade.pdf>.   

https://www.tjgo.jus.br/images/docs/CCS/duplapaternidade.pdf
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casos de crimes contra a dignidade sexual que resultarem em gravidez bem 

como a possibilidade de haver litisconsorte avoengo.  

Ressalta-se que, a doutrina majoritária que entende por essa 

mesma aplicabilidade da integração das normas em forma de analogia não 

compreende ser possível no caso de haver dois possíveis pais indicados 

pela gestante.  

Por derradeiro, entende-se que o litisconsórcio passivo, havendo 

pluralidade de possíveis genitores, é possível haja vista que, não se é 

coerente negar ao nascituro o direito ao desenvolvimento gestacional 

saudável em detrimento a segurança jurídica, haja vista que se é preferível 

errar concedendo os alimentos do que errar negando.  

Além de que, os direitos fundamentais da gestante e do nascituro 

devem ser tratados com prerrogativa frente aos outros direitos ou princípios 

que colidem, utilizando do sopesamento, onde por evidente constatação, 

serão superiores a qualquer outro mencionado, seja segurança jurídica, seja 

enriquecimento ilícito.  
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CAPÍTULO XXI 

________________________________________________________________________ 

ANÁLISE DO BLOCKCHAIN COMO 
MEIO DE PROVA NA 
PROCESSUALIDADE 

DEMOCRÁTICA 

 

 

Tiago Henrique Torres193 

 

 

RESUMO O objetivo deste estudo foi traçar um ponto de relação (ou 

conflito) entre a tecnologia Blockchain e o instituto da Prova no Direito 

Processual Civil, demonstrando sua adequação no Procedimento legal, e a 

importância da produção, valoração e influência da Prova produzida sobre 

as decisões jurisdicionais, em um contexto de Processualidade 

Democrática. Situa-se no campo de estudo do Direito Processual 

Democrático. Para tanto, utilizou-se do método indutivo, por meio de 

inferências feitas a partir da pesquisa bibliográfica sobre o tema, no campo 

do Direito Processual e na análise da evolução tecnológica e seus reflexos 

no Direito. Deste modo, se pode chegar à resultados como a possibilidade 

de redução dos custos e do tempo para a produção de conteúdo probatório 

que garanta a mesma segurança jurídica da Ata Notarial, pela utilização de 

informações e documentos protegidos pela tecnologia Blockchain, embora 

a chancela do Cartório ainda seja de maior aceitação no meio jurídico. 

Então, foi possível concluir que o Blockchain ainda percorrerá um caminho 

difícil até sua adoção total como meio probatório, que será diminuído pelas 

facilidades e redução da burocracia que o acompanhará 

PALAVRAS CHAVE: Blockchain. Direito Probatório. Processo 

Democrático. CPC/2015. Segurança Jurídica. 

 

 

 
193 Mestrando em Direito Processual pela PUC Minas. Pós-Graduado em Direito 

Processual Civil pela FUMEC/MG. Advogado. E-mail: torres.direito@yahoo.com.br . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças identificadas nas ciências sociais, experimentadas 

pelas suas diversas áreas, a reboque dos avanços tecnológicos e 

crescimento/difusão dos mais variados tipos de inteligência artificial194, é 

sentida de modo cada vez mais intenso, sobretudo quando geram influência 

sobre institutos e conceitos já há muito tempo consolidados. A inserção de 

tecnologias relacionadas a dados de pessoas físicas e jurídicas, bem como 

às informações em geral, é um caminho do qual não se pode mais voltar, 

porquanto relativo à própria adaptação que o ser humano exige, buscando 

otimizar a sua própria existência.  

Lastreado nessa perspectiva inicial, o Direito sofre processo 

evolutivo semelhante, em vista de importantes avanços obtidos em outras 

áreas do conhecimento. Institutos jurídicos há muito consolidados, se 

encontram em processo diuturno de obsolescência de sua forma atual, que 

muitas vezes remontam a décadas, ou mesmo séculos, de que se encontram 

no status ainda vigente. Dentre tais institutos, a Prova é algo que já está 

sob análise de influência dos avanços tecnológicos, urgindo necessárias 

adequações e redimensionamento de seu espectro para não se mostre 

obsoleto ou aquém das possibilidades ofertadas pelos avanços 

mencionados. 

O espectro de ação da tecnologia, muitas vezes desconhecido para 

uma maioria, incutiu o desenvolvimento de garantias de sigilo e segurança 

das informações que trafegam em Rede, via internet. Uma destas 

tecnologias é o Blockchain, cujo entrelaçamento de informações pressupõe 

integridade e confiabilidade daquilo que é (ou pode ser) utilizado como 

fonte segura e livre de mácula. 

 
194 Embora não seja o objeto do presente estudo a análise do conceito de Inteligência 

Artificial, John McCarthy a conceitua como sendo “a possibilidade de fazer com que uma 

máquina se comporte de maneira que, caso se tratasse de um ser humano, seria 

considerada inteligente”. (MACCARTHY, 2000).  
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Portanto, diante das premissas estabelecidas, busca-se analisar o 

Blockchain como mecanismo de Prova para o Direito, ao passo em que a 

esta tem importância ainda maior para a obtenção de conteúdo decisório 

que respeite as premissas Democráticas do Processo na 

contemporaneidade. 

 

2. NOTAS SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: DO 

MERCADO FINANCEIRO AO DIREITO 

 

A evolução do direito e de seus institutos nos últimos anos está 

diretamente relacionada com o desenvolvimento de tecnologias e 

mecanismos de controle do tráfego e relação entre informações, sobretudo 

no ambiente da internet. Não apenas a tramitação dos processos se tornou 

eletrônica, mas a preocupação com a segurança e confiabilidade nas 

informações obtidas em ambiente digital, inseridas nos processos como 

meio de Prova.  

Constituído em sua literalidade de uma “cadeia de blocos” de 

informações, o Blockchain é uma tecnologia originalmente desenvolvida 

para transações do mercado financeiro, notadamente quando relacionadas a 

criptomoedas195, sobretudo a mais conhecida, o Bitcoin. Tais moedas 

virtuais são caracterizadas por códigos criptografados, ou seja, protegidos 

de violação e da possibilidade de fraudes por terceiros, trazendo segurança 

e confiabilidade aos seus usuários. 

Seguindo a ideia geral e central de segurança, assim definem Don 

Tapscott e Alex Tapscott: 

 
O Bitcoin, ou outra moeda digital, não é salvo em um arquivo 

em algum lugar; Ele é representado por transações registradas 

em um blockchain - como uma planilha global ou livro-razão, 

que aproveita os recursos de uma grande rede Bitcoin  ponto a 

ponto para verificar e aprovar cada transação Bitcoin. Cada 

 
195 “A criptomoeda é um código virtual que pode ser convertido em valores reais. Sua 

negociação se dá pela internet, sem burocracias, sem intermediários, caracterizada pela 

ausência de um sistema monetário regulamentado e da submissão a uma autoridade 

financeira (por exemplo, o Banco Central do Brasil).” (____, 2018) 
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blockchain, como o que usa Bitcoin, é distribuído: roda em 

computadores por voluntários em todo o mundo; não há 

banco de dados central para hackear. O blockchain é público: 

qualquer pessoa pode visualizá-lo a qualquer momento 

porque ele reside na rede, não em uma única instituição 

encarregada de auditar transações e manter registros. E o 

blockchain é criptografado: ele usa criptografia pesada 

envolvendo chaves públicas e privadas - como o sistema de 

duas chaves para acessar um cofre - para manter a segurança 

virtual. (TAPSCOTT & TAPSCOTT, 2016)196 

 

E concluem: 

 
Assim, o blockchain é um livro-razão compartilhado, 

representando um consenso de rede de cada transação que já 

ocorreu. Como a ‘Rede Mundial de Computadores’ de 

informações, é o ‘Livro Razão em Rede Mundial’ de valor - 

um livro distribuído que todos podem baixar e executar em 

seus computadores pessoais. (TAPSCOTT & TAPSCOTT, 

2016)197 

 

Como se nota, o Blockchain é uma espécie de “central de 

informações”, disponível para todos, com dados encadeados em blocos de 

informações interligadas entre si, em total integridade e correlação, 

gerando confiabilidade e segurança no tráfego destas entre os usuários. 

Esta segurança é garantida justamente pela possibilidade irrestrita de 

fiscalização e validação de dados/informações, realizadas pelos próprios 

usuários do sistema, além da publicidade ampla, antes que a transação seja 

efetivamente realizada. Em outras palavras: 

 

 
196 Tradução livre do original: “Bitcoin or other digital currency isn’t saved in a file 

somewhere; it’s represented by transactions recorded in a blockchain—kind of like a 

global spreadsheet or ledger, which leverages the resources of a large peer-to-peer bitcoin 

network to verify and approve each Bitcoin transaction. Each blockchain, like the one that 

uses Bitcoin, is distributed: it runs on computers by volunteers around the world; there is 

no central database to hack. The blockchain is public: anyone can view it at any time 

because it resides on the network, not within a single institution charged with auditing 

transactions and keeping records. And the blockchain is encrypted: it uses heavy-duty 

encryption involving public and private keys–like the two-key system to access a safety 

deposit box–to maintain virtual security.” 

197 Tradução livre do original: “So the blockchain is a distributed ledger representing a 

network consensus of every transaction that has ever occurred. Like the World Wide Web 

of information, it’s the World Wide Ledger of value—a distributed ledger that everyone 

can download and run on their personal computer.”  
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Em sua essência, blockchain é uma rede de computadores, os 

quais devem aprovar uma transação antes de ser registrada, 

em uma “cadeia” de código de computador. Tal como 

acontece com bitcoin - a primeira aplicação da tecnologia, 

aplicada ao dinheiro - criptografia é usada para manter as 

transações seguras e os custos são compartilhados entre 

aqueles na rede. Os detalhes da transferência são registrados 

em um livro-razão público que qualquer pessoa na rede pode 

ver. 21 (WILD, ARNOLD, STAFFORD, 2015)198 

 

Visualmente falando, eis a representação gráfica de 

funcionamento de uma transação por meio de Blockchain: 

Cadeia de funcionamento de um 

Blockchain

 

Imagem: IHODI.199 

 

As modificações das relações negociam e contratuais de forma 

constante são justamente o que faz com que o Blockchain possa ser 

 
198 Tradução livre do original: “At its core, blockchain is a network of computers, all of 

which must approve a transaction has taken place before it is recorded, in a “chain” of 

computer code. As with bitcoin — the first application of the technology, applied to 

money — cryptography is used to keep transactions secure and costs are shared among 

those in the network. The details of the transfer are recorded on a public ledger that 

anyone on the network can see.”  

199 Fonte: <https://pt-br.ihodl.com/tutorials/2017-06-29/guia-de-blockchain-para-

principiantes/>. Acesso: 01.Jan.2019. 
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visualizado de forma cada vez mais clara no mundo jurídico. Afinal, a 

aprovação do tráfego de uma informação, validade de um documento ou 

transação que estejam caminhando por meio da tecnologia em questão, 

realizada por todos seus usuários e devidamente registrada para acesso 

livre pela rede, gera a confiabilidade e segurança necessária para se 

configurar válida. Ainda que não se admita, no limiar do avanço 

tecnológico, um tramite de informações judiciais por Blockchain, o que 

pode até mesmo vir a ocorrer no futuro, é indelével que os negócios 

realizados em utilização terão claras implicações no campo jurídico, 

sobretudo como meio de Prova da sua efetiva realização e validade. 

Importante, nesse ponto, a conclusão de Iansiti e Lakhani: 

 
Com o blockchain, podemos imaginar um mundo em que os 

contratos são incorporados em código digital e armazenados 

em bancos de dados compartilhados e transparentes, onde são 

protegidos contra exclusão, adulteração e revisão. Neste 

mundo, todos os acordos, todos os processos, todas as tarefas 

e todos os pagamentos teriam um registro digital e uma 

assinatura que poderiam ser identificados, validados, 

armazenados e compartilhados. Intermediários como 

advogados, corretores e banqueiros podem não ser mais 

necessários. Indivíduos, organizações, máquinas e algoritmos 

poderiam transacionar livremente e interagir uns com os 

outros com pouco atrito. Este é o imenso potencial do 

blockchain. (IANSITI, LAKHANI, 2017)200 

 

Muito se fala sobre quão segura a tecnologia Blockchain será, 

tendo em vista ser criada dentro de meio exclusivamente digital e em razão 

do alto número de crackers201. Entretanto, em um meio tão recente e ainda 

 
200 Tradução livre do original: “With blockchain, we can imagine a world in which 

contracts are embedded in digital code and stored in transparent, shared databases, where 

they are protected from deletion, tampering, and revision. In this world every agreement, 

every process, every task, and every payment would have a digital record and signature 

that could be identified, validated, stored, and shared. Intermediaries like lawyers, brokers, 

and bankers might no longer be necessary. Individuals, organizations, machines, and 

algorithms would freely transact and interact with one another with little friction. This is 

the immense potential of blockchain.” 

201 “Os crackers são pessoas aficionadas por informática que utilizam seu grande 

conhecimento na área para quebrar códigos de segurança, senhas de acesso a redes e 

códigos de programas com fins criminosos. Em alguns casos, o termo “Pirata Virtual” é 

usado como sinônimo para cracker.” (MARTINS, 2012) 
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inseguro, o Blockchain surge como tecnologia extremamente segura em 

razão da já mencionada descentralização e principalmente em função da 

criptografia. 

Se a descentralização pode ser considerada a espinha dorsal do 

Blockchain, a criptografia deve ser considerada como seus músculos, 

surgindo como um complexo algoritmo matemático, denominado código 

hash. 

Nas palavras de Andrew Gazdecki, a criptografia na tecnologia 

Blockchain pode ser explicada da seguinte forma: 

 
Todos os dados do Blockchain são criptografados através de 

um código hash. Em outras palavras, são processados para 

ocultar sua verdadeira identidade. Dessa forma, aplica-se 

algoritmo matemático (SHA-256 no caso do bitcoin) em 

qualquer valor de entrada, produzindo um novo código. 

(GAZDECKI, 2018)202 

 

O código hash pode ser comparado a uma senha de proteção, uma 

identificação única de um dado sensível derivada de um bloco anterior. 

Assim, caso haja a alteração do código hash de um bloco, toda a conexão e 

consequente leitura dos demais se torna prejudicada. Ainda, caso haja a 

alteração de um bloco, todos os blocos anteriores e interligados também 

devem ser alterados. 

Não menos importante, mister destacar que com a tecnologia 

atual, é impossível realizar uma engenharia reversa a fim de fraudar e 

descobrir o código anterior. Assim, o único método conhecido de se 

fraudar o código hash é através de força bruta, ou seja, tentando todas as 

possibilidades possíveis até gerar o mesmo hash, o que pode levar anos ou 

décadas. 

Apenas a título de exemplificação, na hipótese de um arquivo 

criptografado através de código hash de 1.000.000 (um milhão) de bytes, a 

 
202 Tradução livre do original: “All data on the blockchain is cryptographically hashed; in 

other words, it's processed to hide its true identity. Hashing takes any input value and 

applies a mathematical algorithm (SHA-256 in the case of Bitcoin) to produce a new value 

of a fixed length.” 
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simples alteração de 1 (um) byte no arquivo, já seria capaz de gerar um 

código completamente diferente. 

Diante tais breves considerações, do avanço tecnológico e da 

inegável possibilidade de repercussão do Blockchain em processos 

judiciais, necessário avaliar a possibilidade de sua utilização como 

mecanismo de Prova. Para tanto, necessário se delinear o instituto da 

Prova, para posterior verificação da viabilidade de relação entre a 

mencionada tecnologia e o instituto jurídico.  

 

3. DIREITO PROBATÓRIO E PROCESSUALIDADE: 

PRODUÇÃO, VALORAÇÃO E INFLUÊNCIA NA 

RACIONALIDADE DECISÓRIA 

 

Em se tratando do instituto da Prova, sobretudo no âmbito do 

Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), importante considerar as 

disposições do seu artigo 369203, por meio das quais se admite como meio 

de prova também os meios atípicos, desde que idôneos e devidamente 

submetidos ao crivo do contraditório dinâmico pelo litigante adverso, a que 

traz a lume o artigo 7º204 do referido Diploma. 

Importante considerar, em perspectiva democrática de 

Processo, que a produção de Provas pelas partes se presta ao próprio 

processo. A ressalva é necessária, considerando o costumeiro agir dos 

juízes em avaliar quais provas se prestaria a melhor resguardar o seu 

entendimento sobre o objeto litigioso, atuando em conformidade com o tão 

combatido “livre convencimento”, presente no revogado Código de 

 
203 CPC/2015 - Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem 

como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a 

verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção 

do juiz. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 01.Jan.2019. 

204 CPC/2015 - Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 

exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres 

e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. 

Disponível: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 01.Jan.2019. 
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Processo Civil de 1973 (CPC/1973)205. Inclusive, a observação feita por 

Dierle Nunes e Lúcio Delfino se faz importante nesse ponto: 

 
(...) o CPC/2015, em seu art. 371, retirou do texto normativo a 

expressão “livre” de seu enunciado com o fim de se 

proscrever a noção de que o destinatário precípuo da atividade 

probatória seria o magistrado e de modo a impedir que o 

mesmo apreciasse as provas com absoluta liberdade, bastando 

a indicação de motivos racionais ou não para ofertar base ao 

seu pronunciamento. 

Este comportamento decisório permitiria decisões na qual o 

juiz escolheria qual prova a se valer como base tendo como 

único mecanismo fiscal (accountability) a de não poder se 

valer de provas ilícitas.  

Evidentemente que este tipo de comportamento, que 

permitiria enviesamentos decisórios, não pode mais ser 

tolerado no atual contexto normativo pátrio. 

Não se pode ainda esquecer de que mesmo que os tribunais 

exercessem alguma modalidade de representação 

argumentativa, o que se nega veementemente, há de se 

recordar que esta jamais poderia prescindir de uma 

accountability (prestação de contas – transparência) do 

exercício de seu poder decisório. (NUNES, DELFINO, 2018, 

p. 78-79) (Grifos do original) 
 

O pressuposto de uma Processualidade que se configure 

democrática é justamente possibilitar que as Provas trazidas pelas partes, 

corroborando com a sua narrativa e demonstrando a pertinência daquilo 

que tenha sido dialeticamente apresentado, possibilite ao magistrado 

proferir racionalmente sua decisão, adstrito àquilo que os demais sujeitos 

processuais tenham apresentado no processo. Trata-se de verdadeiro 

compromisso entre os sujeitos processuais, estando às partes incumbidas 

de levar elementos de influência para que o magistrado as considere 

racionalmente na decisão que proferirá, conformando uma decisão 

participada de todos os envolvidos, não gerando qualquer surpresa em seu 

conteúdo. 

Inclusive, a construção decisória de forma participada entre os 

sujeitos processuais é bem definida por Dierle Nunes: 

 
205 CPC/1973 - Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá 

indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm> Acesso: 02.Jan.2019. 
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Com base no princípio do contraditório e, por consequência, 

no da efetividade normativa, faz-se necessária a 

implementação do diálogo incessante entre os sujeitos 

processuais, de modo a impedir decisões surpresa por parte do 

juiz e a imposição de argumentos estratégicos e persuasivos 

de uma parte bem assessorada tecnicamente. Somente 

argumentos normativos e legítimos deveriam formar a decisão 

compartilhada – ou seja, argumentos que possam ser 

fundamentados normativamente. (NUNES, 2012, p. 241) 

 

Para tanto, a Prova deve percorrer o caminho da produção, da 

valoração e da influência sobre o conteúdo decisório. 

No que tange à produção da Prova, esta deve observar 

principalmente o conteúdo do já mencionado artigo 369 do CPC/2015, para 

demonstração inequívoca dos fatos narrados por qualquer das partes. Por 

óbvio, a única restrição a esta regra geral relaciona-se com a produção de 

provas por meio ilícito, ou destas derivadas. 

Como já apontado nas linhas anteriores, a produção da Prova não 

deve ter como destinatário exclusivo o juiz. De forma diversa, a produção 

probatória deve se prestar ao processo como um todo, e, por consequência, 

a todos os sujeitos do processo, considerando uma perspectiva de formação 

das decisões de modo participado e ativo por todos os sujeitos processuais, 

em observância ao próprio conteúdo do artigo 6º do CPC/2015206. Por tais 

razões, e em sintonia com o que se espera de um Processo de cariz 

democrático, o juiz não pode determinar a produção ou indeferir a 

produção de uma Prova sem que se oportunizem aos demais sujeitos 

processuais a possibilidade de se manifestar e argumentar a respeito, tanto 

pelo Princípio da Cooperação inserido no mencionado artigo 6º, quanto 

pelo Princípio do Contraditório como garantia de influência e não surpresa, 

insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC/2015207. Portanto, ainda que o artigo 

 
206 CPC/2015 - Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 

01.Jan.2019. 

207 CPC/2015 - Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. (...) 
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370 do mencionado Diploma208 conceda poderes exclusivos ao juiz de 

indeferir ou optar pela produção de determinada Prova, tal ato decisório 

não pode ser proferido a despeito da atuação das partes. 

Ato contínuo, a Prova deve obter dos sujeitos processuais a devida 

valoração, para que se preste a gerar verdadeira influência sobre o 

conteúdo decisório a ser proferido. 

Da mesma forma que ao juiz não é franqueado ordenar ou 

desconsiderar a produção de determinada Prova sem oportunizar aos 

demais sujeitos processuais se manifestar a respeito, não se pode admitir 

como absoluta a regra insculpida nos artigos 371 e 372 do CPC/2015209, as 

quais, respectivamente, lhe possibilitam apreciar a prova dos autos já 

indicando suas razões de convencimento e admitir a utilização de prova 

constante de outros autos, atribuindo o valor que considerar adequado. A 

leitura dos mencionados dispositivos deve ser realizada em estrita 

consonância com o Princípio da Cooperação e com a vedação à não-

surpresa, já mencionados, considerando que as partes não poderiam sofrer 

os efeitos de algo que sequer tivessem oportunidade de se manifestar. 

Importante, nesse ponto, o esclarecimento feito por Sérgio 

Zandona Freitas e Felipe Campos: 

 

 
Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 

01.Jan.2019. 
208 CPC/2015 - Art. 370.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 01.Jan.2019. 
209 CPC/2015 - Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente 

do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento. 

Art. 372.  O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, 

atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Disponível: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 

01.Jan.2019. 
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Em consonância com a principiologia básica do atual 

paradigma constitucional é importante dar as partes a 

oportunidade de se manifestarem e assim contribuírem para a 

formação da decisão judicial a ser tomada. Portanto, não cabe 

ao magistrado decidir de maneira discricionária e autoritária e 

sim, decidir a partir de uma valoração das provas que lhe são 

fornecidas no decorrer do processo. 

Neste sentido, cabe ao juiz fundamentar o seu convencimento, 

justificando os motivos que o levaram acolher ou rejeitar as 

alegações apresentadas. E assim, encontrar uma única verdade 

para o caso em concreto em análise. 

Mostra-se um ganho para a construção da democraticidade, 

devido a possibilidade de não se permitir que a tomada de 

decisão fique única e exclusivamente restrita ao subjetivismo 

do julgador. (FREITAS, CAMPOS, p. 319) 

 

Embora os citados autores tenham mencionado que “cabe ao juiz 

fundamentar seu convencimento e justificar os motivos que o levaram 

acolher ou rejeitar as alegações”, é importante observar que a 

fundamentação a ser realizada pelo juiz (e não motivação, que se relaciona 

à uma ideia de subjetividade na análise) deve igualmente considerar a 

valoração probatória a ser ofertada pelos demais sujeitos processuais. Tal 

valoração tem relação direta com a possibilidade/direito garantido às partes 

de se manifestarem antes da prolação de qualquer ato decisório, e, por 

conseguinte, com a própria possibilidade de influência argumentativa e 

probatória que deve ser observada no conteúdo da decisão a ser proferida. 

Portanto, indelevelmente, a valoração probatória estaria 

necessariamente sujeita à possibilidade de influência dos sujeitos 

processuais, assim como a própria racionalidade decisória, ao passo em 

que, da mesma forma que as partes devem atuar diretamente em todas as 

fases e atos do processo, qualquer ato decisório a ser proferido pelo juiz 

deve necessariamente observar tal premissa a auxiliar na formação de sua 

racionalidade.  

Tais ilações encontram guarida nas palavras de Isabella Fonseca 

Alves, parafraseando Dierle Nunes: 

 
No processo cooperativo, não se pode trabalhar como uma 

ótica de comunidade de trabalho que objetiva alcançar um 

ponto de equilíbrio na organização do processo por meio da 

centralidade na figura do juiz que seria paritário no diálogo e 
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assimétrico na decisão. Afinal, a comunidade de trabalho 

deve ser revista em perspectiva policêntrica e 

comparticipativa, em que é afastada qualquer concepção de 

protagonismo processual, na qual todos os sujeitos 

processuais devam atuar em viés interdependente e auxiliar, 

como responsabilidade, na construção dos pronunciamentos 

judiciais e em sua efetivação. (...) O juiz no processo 

cooperativo tem o papel democrático de garantidor dos 

direitos fundamentais devendo assumir sua função 

institucional decisória num sistema de regras e princípios, 

embasado pelo modelo endoprocessual, e no espaço público 

processual, no qual todos os sujeitos processuais e seus 

argumentos são considerados e influenciam na formação dos 

provimentos. (ALVES, 2017, p. 219)  

 

De igual sorte, estatui Ronaldo Brêtas, atrelando a atuação das 

partes em todos os atos processuais, como forma de obtenção de 

legitimidade do agir jurisdicional: 

 
Logo, este normatizado dever de cooperação deve ser 

tecnicamente entendido e seguido no processo como 

comparticipação dos sujeitos do processuais (NCPC, artigo 

6º). Melhor dizendo, os sujeitos do processo devem praticar 

os atos processuais que lhes cabem em regime de 

comparticipação, concretizada pelo efetivo contraditório 

(NCPC, artigo 7º), que é seu elemento normativo 

estruturador, na medida em que o contraditório entrelaça-se 

com a fundamentação da decisão jurisdicional (NCPC, arts. 

11, 298 e 489), permitindo que as partes exerçam influência 

junto ao julgador, a fim de que o pronunciamento decisório a 

ser obtido desponte favorável aos seus interesses. Por 

consequência, no Estado Democrático de Direito, é esta forma 

de estruturação procedimental que legitima o conteúdo das 

decisões jurisdicionais proferidas ao seu final, fruto da 

comparticipação dos sujeitos do processo, quais sejam – juiz, 

agente público julgador a quem o estado delegou a função 

jurisdicional, e partes contraditoras, cada uma delas buscando 

subordinar o interesse da parte contrária ao seu – 

implementando-se tecnicamente os direitos e garantias 

fundamentais por estas ostentados. (BRÊTAS, 2016, p. 50) 

 

Igualmente rica e esclarecedora a análise de Dhenis Cruz Madeira: 

 
Disse-se que o novo paradigma constitucional propiciou uma 

mudança de foco no Direito na medida em que o Estado 

deixou de ser o centro da hermenêutica jurídica para dar lugar 

ao povo. Tal mudança irradiou para todo o sistema jurídico, 

inclusive, para a atividade cognitiva que deixou de ser uma 

atividade exclusiva do juiz para ser também dar partes. A 

cognição passou a exigir o compartilhamento da valorização 

das provas e argumentos constantes nos autos (cartulares ou 

eletrônicos). As partes e o juiz, ao atuarem 
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procedimentalmente, devem analisar as provas e argumentos 

em conjunto. (MADEIRA, 2016, p. 165) 

 

Em linhas gerais, as Provas devem observar, em um contexto 

democrático de Processo, a participação estrita de todos os sujeitos 

processuais para a garantia de legitimidade democrática, seja no momento 

de sua produção, no momento de sua valoração, e, a partir destes primeiros, 

na influência que devem exercer na racionalidade decisória. A formação 

comparticipada de conteúdos decisórios passa diretamente pela 

observância de democraticidade também em relação à Prova, algo que, 

tanto nas provas típicas quanto atípicas, deve necessariamente ser 

observado. Daí um dos grandes pontos de importância do instituto da 

Prova para o direito, coibindo decisões arbitrárias que atendam apenas ao 

convencimento subjetivo do juiz, em detrimento daquilo que tenha sido 

levado pelos demais sujeitos ao processo. 

 

4. O BLOCKCHAIN COMO PROVA ATÍPICA VERSUS A ATA 

NOTARIAL COMO PROVA TÍPICA 

 

Nesse ponto do presente estudo tem-se delineado que a tecnologia 

Blockchain se conforma em uma possibilidade de Prova atípica, porquanto 

não prevista no rol do CPC/2015. De mesmo modo, resta claro que o 

Blockchain é uma tecnologia que visa resguardar e ofertar segurança 

jurídica a dados e informações constantes da rede mundial de 

computadores, inviabilizando potenciais violações ou fraudes em seu 

conteúdo, gerando ainda confiabilidade naquilo que se encontra disponível 

ao acesso irrestrito na rede. 

Importante observar que dentre as provas típicas do CPC/2015, há 

previsão no artigo 384 da Ata Notarial210, documento lavrado pelo 

 
210 CPC/2015 - Art. 384.  A existência e o modo de existir de algum fato podem ser 

atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por 

tabelião. 

Parágrafo único.  Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos 

eletrônicos poderão constar da ata notarial. Disponível: < 
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Tabelião de Notas que atesta a veracidade e autenticidade de determinado 

ato, fato, documento ou situação jurídica, mediante a fé pública conferida 

ao Notário, conforme prevê o artigo 6º, inciso III, da Lei 8.935/94211. Em 

outras palavras, por meio da Ata Notarial, o Tabelião poderia confirmar a 

veracidade de determinada informação, garantindo segurança jurídica a 

qualquer um que dela possa necessitar. Segundo Ronaldo Brêtas, “a ata 

notarial pode ser utilizada como documento comprobatório dos fatos 

narrados pelo autor ou pelo réu e assim juntados na petição inicial ou 

contestação, visando a obtenção de tais efeitos (arts. 320, 336 e 434, do 

CPC/2015)”. (BRÊTAS, 2016, p. 156-157) 

Como se nota, a intenção da tecnologia Blockchain se confunde 

em propósito com o objetivo da Ata Notarial, ao passo em que ambas têm 

o condão de demonstrar a veracidade de determinada informação. Por 

óbvio, a tecnologia Blockchain está limitada a atuar apenas em situações de 

verificação de conteúdos digitais, ao passo que a Ata Notarial poderia ser 

utilizada tanto para a certificação de informações em conteúdo digital ou 

físico. No entanto, é de se convir que, em se tratando da velocidade com 

que as tecnologias têm evoluído e sucedido outras anteriores, não é 

realidade distante que instrumentos já consolidados e importantes, como é 

a Ata Notarial, rapidamente se vejam obsoletos perante o aumento do 

tráfego de informações por meio digital, em detrimento de um igualmente 

veloz abandono dos meios físicos de troca de informações. Soma-se a isto 

o fato de que os expedientes cartorários, por vezes burocráticos, morosos, 

caros e cuja utilização necessitaria da presença de um terceiro (Tabelião ou 

escrivão juramentado), seriam substituídos por um simples acesso à 

tecnologia, disponível para acesso amplo e irrestrito por meio de qualquer 

dispositivo conectado à internet. 

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso: 

01.Jan.2019. 

211 Art. 6º Aos notários compete: (...) III - autenticar fatos. Disponível: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm> Acesso: 04.Jan.2019. 
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Trata-se de um desafio cultural: o Blockchain, calcado em sua 

criptografia e disseminação radial, existe para que as informações dele 

constantes mantenham sua incolumidade e veracidade sem a dependência 

de um órgão central que a valide, o que colide frontalmente com a figura 

da própria fé pública. 

Não se pode olvidar sobre a importância da Ata Notarial, inserida 

expressamente como meio de prova no CPC/2015, embora já fosse 

amplamente utilizada por advogados antes da inserção no Código, visando 

atestar veracidade de declarações ou informações (BRÊTAS, 2016, p. 156). 

Comparativamente, o Blockchain pode trilhar caminho semelhante ao da 

Ata Notarial sobre a sua utilização ampla como fonte de Prova no meio 

jurídico, dada a garantia de segurança ofertada por quem atua com tal 

tecnologia, bem como, e principalmente, a incontestável desburocratização 

e redução de custos que se alcançariam para a obtenção da lisura de 

informações constantes da rede mundial de computadores. No entanto, 

ainda que se admita a burocracia da Ata Notarial, em se tratando ainda de 

uma tecnologia desconhecida para a maioria, o Blockchain pode enfrentar 

eventuais dificuldades de aceitação, tanto em razão da complexidade em se 

entender como ocorre à garantia de confiabilidade e segurança do tráfego 

de informações, bem como em razão do respeito existente pelo respaldo 

garantido pela figura do Tabelião de Notas. 

Apesar de no Brasil ainda não haver decisões a respeito da 

utilização do Blockchain como meio de prova, na China já há decisão 

proferida pela Corte de Internet de Hangzhou, admitindo como Prova o 

conteúdo de uma página na internet mantida em serviço de armazenamento 

com tecnologia Blockchain por iniciativa da parte autora, consistindo em 

prova suficiente para a condenação do réu por infração à lei de direitos 

autorais. Mencionada Corte foi criada em 2017, sendo o primeiro tribunal 

especializado na análise de relações de consumo, direitos e relações 

contratuais, relacionados à rede mundial de computadores (ROQUE, 

2018). 
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Postas essas considerações, não se pode desconsiderar todas as 

potencialidades que detém o Blockchain, sobretudo diante a crescente 

demanda por tecnologias que facilitem o tráfego, troca e armazenamento 

de informações no ambiente da internet. Apesar das dificuldades que possa 

sofrer para se estabelecer como meio de Prova, é algo que tende a facilitar 

e desburocratizar a comprovação de fatos e informações que trafeguem na 

web, o que, sem dúvidas, impacta diretamente o tramite probatório no 

processo. 

 

5. BLOCKCHAIN VERSUS PROVA NO PROCESSO 

DEMOCRÁTICO: CONFRONTO OU RELAÇÃO? 

 

Que se vislumbra a tecnologia Blockchain com importantes 

possibilidades de utilização como meio de Prova, é algo que não se 

questiona, sobretudo diante dos importantes (e cada vez mais rápidos) 

avanços tecnológicos relacionados ao tráfego e segurança das informações 

na internet. No entanto, além da possibilidade de sua admissão jurídica 

como meio de Prova, é preciso avaliar se tal mecanismo probatório estaria 

em conformidade com o Processo Democrático e suas características.  

A previsão da atipicidade probatória a determinado ato ou fato no 

processo, disposta no artigo 369 do CPC/2015, já dá ao Blockchain 

aparente validade como meio de Prova, ao passo de não se apresentar como 

moralmente ilegítimo, nos termos do dispositivo legal. No entanto, em 

vista do desconhecimento técnico mais profundo sobre a tecnologia, bem 

como as dificuldades funcionais e o atraso tecnológico do Legislativo e do 

Judiciário na assimilação de novas tecnologias, o surgimento de indagações 

sobre a validade da Prova cuja produção esteja atrelada ao Blockchain é 

bastante possível. Ainda, não longe disso, a adoção da tecnologia como 

meio de Prova suscitará os mais diversos entendimentos, por vezes 

conflitantes entre si, ao passo em que ainda se trata de tecnologia ainda por 

ser desmistificada, sobretudo pelos mais leigos no assunto. 
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Inclusive, um dos pontos de necessário esclarecimento é 

justamente delinear mais precisamente o modo de funcionamento, os 

efeitos, como ocorre à formação do Blockchain e como funciona a sua 

segurança e lisura de conteúdo. Afinal, diversamente de um documento, 

produzido por Tabelião de Notas juramentado, delegatário de serviço 

público e portador de fé pública, o Blockchain pode ser operacionalizado e 

construído por pessoas de qualquer meio, e, diga-se de passagem, não 

necessariamente idôneas. Esses pontos conduziriam o Blockchain a ser 

considerado como Prova legítima, sobretudo diante o Processo 

Democrático? 

Outro ponto importante refere-se à inviolabilidade da intimidade e 

imagem de terceiros, tanto diretamente quanto de registros que contenham 

informações pessoais dessa natureza. A Lei 12.965/2014, denominado 

Marco Civil da Internet, resguarda em seu artigo 10212 a proteção aos 

registros de conexão, dados de acesso, dados pessoais e conteúdo de 

qualquer que esteja em uso da internet no Brasil, ou pelo menos com algum 

 
212 Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 

aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de 

comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os 

registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a 

outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, 

mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o 

disposto no art. 7º. 

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos 

incisos II e III do art. 7º. 

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem 

qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades 

administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. 

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo 

responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em 

regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. 

Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. 

Acesso: 07.Jan.2019. 
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terminal relacionado esteja no país, conforme artigo 11213. Nesse prisma, 

como fazer com que o Blockchain respeite a inviolabilidade, privacidade e 

honra de pessoas que, ainda que não diretamente ligadas ao litígio em que a 

Prova possa eventualmente ser utilizada, estejam diretamente ligadas ao 

Blockchain, cujo conteúdo poderá ser checado por qualquer da rede? Trata-

se de questão que se apresenta ainda pendente de necessária análise e 

avaliação de seus potenciais efeitos. 

Um terceiro ponto, ligando os dois anteriores, refere-se à 

possibilidade de produção antecipada de provas, prevista no artigo 381 do 

CPC/2015214. Das hipóteses de cabimento da produção antecipada de 

provas inseridas no artigo, não se apresenta, em um primeiro momento, 

qualquer obstáculo para que a prova por Blockchain possa ser produzida, já 

que a tecnologia é ainda algo obscuro para boa parte das pessoas, 

justificando uma produção cautelar ante-eventual sujeição à possível 

dificuldade na verificação dos fatos (inciso I); de igual sorte, a produção da 

 
213 Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 

registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de 

aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, 

deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, 

à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao 

conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no 

Brasil. 

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa 

jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos 

uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso: 

07.Jan.2019. 

214 Art. 381.  A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação 

de certos fatos na pendência da ação; 

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; 

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 

Acesso: 01Jan.2019. 
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prova por meio da tecnologia poderia viabilizar a composição entre as 

partes (inciso II); e, por fim, a produção da prova via Blockchain teria o 

condão de evitar ajuizamento de uma ação principal (inciso III). No 

entanto, o procedimento de produção antecipada de provas tem como 

peculiaridade a inexistência de defesa ou recurso disponível para a parte 

contrária à pretensão de produção de prova, caso ela seja sucumbente, 

conforme leitura do artigo 382, §4º, do CPC/2015215. Portanto, como lidar 

com uma Prova cujas informações e delineamentos ainda se mostram 

obscuros, sobretudo em um procedimento totalmente destituído de 

garantias fundamentais à parte. Trata-se de um procedimento cuja 

procedimentalidade é praticamente ausente, demonstrando “deslavada e 

grosseira agressão ao processo constitucional” (BRÊTAS, 2016, p. 56). 

Esses singelos questionamentos podem colocar em xeque a 

posição do Blockchain como meio de Prova, sobretudo diante de princípios 

caros ao direito, como a dignidade da pessoa humana (ante as possíveis 

afrontas à individualidade), a publicidade e a própria ampla defesa da parte 

contrária (considerando não se ter as informações necessárias sobre de que 

forma o registro foi criado e protegido, ou mesmo sofre o funcionamento 

da proteção ante as possíveis violações de conteúdo), e o próprio Devido 

Processo Legal.  

Poderia se admitir a produção de uma prova pericial para análise 

de todos estes pontos acerca do Blockchain, apurando se o mesmo se 

encontra regular para com as finalidades que tenha sido constituído, se o 

nível de segurança garante a inviolabilidade das informações ali colhidas, 

dentre outros pontos técnicos (CARVALHO, 2018). Contudo, esse 

trabalho técnico talvez fosse importante nos primeiros casos em que a 

 
215 Art. 382.  Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade 

de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de 

recair. (...) 

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que 

indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso: 

01Jan.2019. 
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tecnologia venha a ser testada diante determinada situação em um processo 

jurisdicional, objetivando constatar a idoneidade e segurança do 

Blockchain, servindo de paradigma para casos posteriores até que a 

tecnologia possa ser melhor desmistificada para uso na seara jurídica. 

Afinal, se a tecnologia poderia buscar um processo mais célere, barato e 

desburocratizado, a realização de perícia em todos os feitos ocasionaria 

efeitos diversos do pretendido, dada a necessidade de produção de uma 

prova para que outra prova possa ou não ser utilizada. 

Fato é que, inserindo o Blockchain em um contexto de Processo 

Democrático, e diante dos possíveis problemas apontados, urge ainda mais 

necessário o respeito à valoração e influência a ser exercida pelos sujeitos 

processuais diante da prova produzida por meio da mencionada tecnologia, 

partes envolvidas e juiz, garantindo oportunidade de manifestação e 

influência dos litigantes na análise do conteúdo em questão, que deverá ser 

observada na própria decisão a ser proferida pelo juiz. Nessa perspectiva, a 

própria Prova produzida poderia ser mais bem contextualizada e utilizada 

diante do objeto litigioso.  

Nesse ponto, importante a lição de Camilla Mattos Paolinelli: 

 
Nas democracias pós-modernas, a prova deve projetar-se sob 

cinco noções fundamentais, “a) o direito à proposição de 

produção de provas; b) o direito à admissão da prova 

proposta; c) o direito à produção de provas admitidas; d) o 

direito à valoração e valorização das provas produzidas” e o 

direito à opção pelo ônus. Significa dizer, de acordo com o 

esquema fazzalariano de processo, que as partes têm o “poder 

de propor provas, a faculdade de participar ativamente da 

produção da prova e o ônus decorrente de eventual 

omissão”. Tais premissas devem ser instrumentalizadas por 

meio das garantias de participação na construção das decisões 

e a fundamentação racional dos atos decisórios deve se dar 

com base na proposição, admissão, valoração e valorização da 

prova produzida nos autos. É por meio dessa perspectiva que 

a prova pretende se implementar como liberdade 

fundamental, constitucionalmente assegurada e instrumentada 

por meio do contraditório. (PAOLINELLI, 2014, p. 50) 

(Grifos do original) 

 

De igual sorte, pondera Clenderson Cruz, com esteio nas lições de 

Rosemiro Pereira Leal, que “a prova deve ser produzida no âmbito do 
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devido processo constitucional, permitindo que as partes participem 

efetivamente de sua admissão, produção e valorização” de forma que “não 

basta ao juiz perceber a existência do elemento da prova, ato da valoração, 

é necessário demonstrar a importância de seus aspectos técnico-lógico-

jurídicos, que a valorização” (CRUZ, 2014, p. 130-131). Em sentido 

semelhante, expõe Ronaldo Brêtas: 

 
O devido processo legal, construído pela principiologia 

normativa do processo constitucional, deve direcionar um 

procedimento que possa concretizar o direito da parte à prova 

no processo, como coextensão da garantia da ampla defesa, 

dentro de uma estrutura técnica normativa em contraditório, 

que permita a cognição dos fatos narrados ou enunciados 

pelas partes e a valoração das provas por elas apresentadas na 

comprovação de suas narrativas, visando obter um 

pronunciamento estatal decisório favorável às suas 

pretensões. (BRÊTAS, 2016, p. 119) 

 

Em linhas gerais, há pontos que devem ser mais bem delineados 

para que o Blockchain possa efetivamente ser considerado um meio de 

Prova conformado ao Processo Democrático, seja pelo aperfeiçoamento e 

delineamento da tecnologia para que os seus efeitos sejam melhor 

vislumbrados no ambiente jurídico em todas suas perspectivas, seja pelo 

reforço às garantias processuais que reforcem o conteúdo democrático da 

prova, notadamente a Ampla Defesa e o Contraditório. As potencialidades 

de auxílio e facilitação do Blockchain ao mundo jurídico, como meio de 

Prova, são muito grandes, sobretudo quanto à desburocratização e redução 

de custos diante da existente Ata Notarial. No entanto, os problemas 

possíveis relacionados à sua viabilidade para o processo precisam ser mais 

bem avaliados e tratados, para que este novo (e importante) mecanismo de 

Prova não se perca antes de trazer efetiva importância para o Processo 

Democrático. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final deste estudo, não se pode olvidar da importância do 

momento em que vive o meio jurídico, sobretudo o direito processual, com 
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o crescente número de tecnologias que vem sendo diuturnamente 

empregadas para a facilitação dos expedientes processuais, sobretudo 

aqueles cuja repetição onera toda a marcha processual. A sua utilização 

deriva de avanços tecnológicos de outras áreas, cuja expertise já vem sendo 

comprovada por sucessivas etapas de aperfeiçoamento. Prova disso é a 

tecnologia Blockchain, inicialmente pensada para trazer segurança às 

transações do mercado financeiro realizado por meio de criptomoedas 

como o Bitcoin, mas cujos efeitos no mundo jurídico já podem ser 

vislumbrados, sobretudo com relação ao instituto da Prova.  

Há importantes pontos que dão ao Blockchain o status de prova no 

processo civil, em razão da possibilidade de produção de provas não 

tipificadas no CPC/2015, tais como a desburocratização, a redução de 

custos, a diminuição de tempo, e a confiabilidade das informações por ele 

registradas na internet. Ainda que seja um potencial meio de Prova, detém 

argumentos suficientes para fazer com que as pessoas tendam a inutilizar a 

Ata Notarial, que se prestaria a realizar a mesma confirmação de 

idoneidade e veracidade de determinado fato constante da rede mundial de 

computadores, mas a um custo, tempo e burocracia maiores.  

Por outro lado, a confiança ainda existente na fé pública do 

Tabelião de Notas, proporcionalmente igual à desconfiança da maioria 

sobre as tecnologias que cada vez mais tomam conta do meio jurídico, são 

questões a serem vencidas pelo Blockchain. Soma-se a isto a ainda obscura 

forma de operacionalizá-lo, seja em sua adequação como meio de Prova, 

seja pelo desconhecimento de sua formação, ou mesmo pela confiabilidade 

na segurança das informações por ele registradas. 

Admitindo-se o Blockchain como meio de Prova, urge necessária 

a observância das garantias processuais de modo ainda mais intenso, 

sobretudo diante o quadro de obscuridade que ainda permeia a tecnologia. 

É necessário viabilizar aos sujeitos processuais não apenas a possibilidade 

de requerer a produção da Prova, mas, sobretudo, de auxiliar o juízo na 

valorização que gerará influência aos consequentes conteúdos decisórios, 



- 506 - |   Direito em Perspectivas 

 

não deixando que a obscuridade do meio de prova macule todo o 

procedimento. 
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CAPÍTULO XXII 

________________________________________________________________________ 

A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE 
ORGANIZAÇÃO: mudança da 

estrutura produtiva nos 
modelos de Taylor, Ford e 
Toyotismo sob reflexão do 

direito 

 

 

André Vicente Leite de Freitas216 

 
INTRODUÇÃO 

 
“O capital não se preocupa com o valor de uso das coisas que ele produz, o capital está 

preocupado com o valor de troca delas”. 

Karl Marx 

 

“A lição sabemos de cor 

só nos resta aprender.” 

Beto Guedes 

 

 
216 Professor de Graduação do Curso de Direito, nas unidades Contagem e São Gabriel da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Professor de Pós-Graduação na 

disciplina Direito Processo Civil: Conhecimento, Execução, Tutelas de Urgência e Cautela 

pelo IEC, na unidade Praça da Liberdade da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais; Professor de Pós-Graduação na disciplina Direito Processo Civil: Processo de 

Conhecimento pelo IEC, na unidade Barreiro da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais; Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais; Advogado; Relator nomeado da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seção Minas Gerais; Graduando em História (Licenciatura) pela 

UNIFRAN - Universidade de Franca; Pós-graduado lato sensu em Direito Processual pela 

Universidade Gama Filho - UGF; Pós-graduado lato sensu em Educação Inclusiva pela 

Universidade Cruzeiro do Sul; Mestre e Doutor em Direito Público (Direitos Humanos, 

Processos de Integração e Constitucionalização do Direito Internacional) pela PUCMinas 

e Pós-Doutor em Direito Público (Democracia, Constituição e Internacionalização) pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas) 
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Nas primeiras décadas do século XX, enquanto os 

trabalhadores organizavam-se e lutava em busca dos seus direitos, o capital 

adaptava-se para incorporar as novas mudanças na relação capital-trabalho, 

tentando se organizar para produzir mais e melhor, mantendo para si o 

know-how da produção. 

A relação patrão-empregado já não era tão livre, os 

contratos não tinham mais força absoluta, havia uma tutela para a classe 

trabalhadora. Esta tutela era diferenciada e protetiva, tratando o empregado 

como hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca da relação. 

As novas leis tentavam elevar o trabalhador a um 

determinado patamar, a fim de que as relações não ficassem tão desiguais. 

Para absorver tais impactos e o aumento dos custos da 

mão-de-obra - pois o tempo em que se pagava apenas o salário já não 

existia mais (jornadas limitadas, licenças, férias, descansos semanais, 

legislações acidentárias) - o capital criou estratégias para racionalizar a 

produção e aumentar a produtividade. 

Além do Direito Individual, no campo do Direito 

Coletivo, o sindicato, como observa Márcio Túlio Viana: 

 

“Também acompanhava a tendência includente, arrancando 

fatias crescentes do capital e - por conseqüência – 

aumentando o poder de compra dos trabalhadores, o que por 

sua vez fomentava a produção”217 . 

 

1.1 - A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

A evolução do processo de produção capitalista passa por 

cinco momentos: cooperação, manufatura, maquinária, taylorismo e o 

fordismo. 

As três primeiras fases são referidas por Karl Marx. As 

duas últimas divisões são construções da história contemporânea. Quanto 

 
217 VIANA, Márcio Túlio. In: Prefácio: Direito do trabalho como instrumento de Justiça 

Social. Jorge Luiz Souto Maior, 2000. 
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ao chamado “toyotismo”, não é consenso que seja uma nova forma de 

produção, mas uma maneira de produzir que revisitou os dois modelos já 

citados.  

Nessa mesma linha Giovanni Alves escreve: “para nós o 

toyotismo não é considerado um novo modo de regulação do capitalismo, 

no estilo da Escola da Regulação (tal como fizeram, por exemplo, com o 

conceito de fordismo)”218. 

Porém, o modelo japonês será tratado em seguida, neste 

capítulo serão analisados apenas os modelos criados por Taylor e Ford. 

A meta dos donos dos meios de produção era não só 

diminuir o “tempo morto” e aumentar a produção, mas tirar do operário o 

controle do processo de produção, como afirma Dimas Souza: 

 

Se tomarmos então, a organização da produção, o processo de 

trabalho, uma estratégia por excelência do capitalista para 

racionalizar e obter ganhos de produtividade, podemos 

afirmar ter sido, da cooperação ao fordismo, esta estratégia a 

de retirar o controle e a criatividade do trabalhador separando 

o saber do fazer, afirmando o trabalho não pelo seu valor 

humano, mas pela sua condição de mercadoria 219. 

 

1.2 - A FASE DA COOPERAÇÃO 

 

A fase chamada de “cooperação” por Marx pode ser 

descrita como o tempo em que o trabalho realizado era bem próximo do 

trabalho desenvolvido pelo artesão. 

Nesta fase, o trabalhador tem a visão global do processo 

produtivo. O papel do dono da fábrica é controlar os trabalhadores, 

ganhando tempo e evitando o desperdício de material. 

 
218 ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho. São Paulo: Boitempo, 

2000. 

219 SOUZA, Dimas Antônio. Programa da qualidade total: à luz da experiência e da teoria. 

Trabalho de iniciação científica (CNPQ). Orientado pelo Professor Doutor Michel Marie 

Le Vem. UFMG. Belo Horizonte, 1996 
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Marx justifica a importância do termo “cooperação” com 

a descrição a seguir: 

Ao cooperar com os outros de acordo com um plano, desfaz-

se o trabalhador dos limites de sua individualidade e 

desenvolve a capacidade de sua espécie 220. 

 

1.3 - A FASE DA MANUFATURA 

 

O período chamado de “manufatura” é parecido com a 

fase de cooperação e o empregado ainda consegue ter a noção exata de 

toda a elaboração do bem até o resultado final do produto. As palavras de 

Souza descrevem o processo, citando Karl Marx: 

 

A manufatura caracteriza-se por um trabalho ainda artesanal, 

fortemente vinculado as habilidades do trabalhador no manejo 

de seu instrumento. Nela também se aprimoram as 

ferramentas utilizadas no trabalho. ‘O período manufatureiro 

simplifica, aperfeiçoa e diversifica as ferramentas, adaptando-

as às funções exclusivas especiais do trabalhador parcial. 

Com isso cria uma das condições materiais para a existência 

da maquinaria, que consiste numa combinação de 

instrumentos simples’ 221 

 

O próprio Karl Marx continua: 

“descendo ao pormenor, vê-se de início, que um trabalhador 

que, sua vida inteira, executa uma única operação transforma 

todo seu corpo em órgão automático especializado dessa 

operação. O trabalhador coletivo que constitui o mecanismo 

vivo da manufatura consiste apenas desses trabalhadores 

parciais, limitados 222. 

 

A diferença deste período para o anterior é que aumenta a 

especialização, há o início do trabalho fracionado e especialista. 

 
220 MARX, Karl. O Capital. 3.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. [v.1]. 

221 SOUZA, Dimas Antônio. Programa da qualidade total: à luz da experiência e da 

teoria. Trabalho de iniciação científica (CNPQ). Orientado pelo Professor Doutor Michel 

Marie Le Vem. UFMG. Belo Horizonte, 1996. 

222 MARX, Karl. O Capital. 3.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. [v.1]. 
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1.4 - A FASE DA MAQUINARIA 

A fase três é a do maquinismo. Com as máquinas não se 

necessita mais de especialização, nem de conhecimento técnico apurado: 

qualquer pessoa, desde que treinada, pode operá-las. 

Porém, agora não há mais o controle e o entendimento 

completo da produção, por parte do trabalhador. Ele se torna um mero 

complemento da máquina. 

Ao longo desse processo, inicia-se a evolução da 

apropriação pelo capitalista do processo de produção, tirando do operário, 

passo a passo, o controle do produto final. 

 

1.5 - O TAYLORISMO 

 

O compromisso do capital nesse período era somente 

para com o lucro. A idéia era extrair do trabalhador o máximo da sua força 

física e apropriar-se do seu saber, aumentando assim a acumulação de 

riquezas por parte do capitalista. Retirar do operário o controle da 

produção, não lhe permitindo entender todos os passos do processo 

produtivo, traria aos donos das empresas uma hegemonia maior sobre o 

operário. 

E foi neste sentido que trabalhou Taylor223 a divisão do 

trabalho, dedicando-se ao aperfeiçoamento do processo de produção, 

analisando cada movimento, diminuindo o tempo de sua realização e 

tornando-o mais racional. 

Dessa forma, esmiuça o saber operário. E o controle 

muda de mãos, passando para o capital. Diz Rago: 

 

 
223Frederick Winslow Taylor (1856), americano do Estado da Filadélfia, criador da Escola 

de Administração Científica. Educado dentro de princípios rígidos e disciplina forte. 

Destacou-se pelo estudo dos tempos e movimentos, faleceu em 1914. 
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Taylor conclui que o saber operário era uma arma de luta dos 

trabalhadores americanos e que deveria ser apropriado pelo 

capital, transferido, sistematizado e classificado pela Direção 

Científica. Através desta expropriação, o operário perde 

totalmente o controle técnico do processo de produção, 

instrumento mais poderoso de resistência que ainda detinha 

no interior da fábrica, dando continuidade assim ao longo 

processo de expropriação do trabalho que é a história do 

capitalismo 224. 

 

Frederick Taylor ainda: “ocupa-se dos fundamentos da 

organização dos processos de trabalho e do controle sobre ele” 225. 

Os passos seguidos para a apropriação podem ser 

enumerados assim: 

1. Análise do trabalho concreto: estudo dos 

tempos e movimentos; 

2. Reunião das funções do trabalhador; 

3. Definição pela gerência das formas melhores 

para a execução do trabalho. 

 

Para Taylor, o operário era sempre um ser indolente, 

lento e o culpado pelas perdas da produção. 

Para Harry Braverman, os pontos principais do modelo 

taylorista são: 

A) Análise do trabalho e estudo de tempos e movimentos; 

B) Estudo da fadiga humana; 

C) Divisão do trabalho e especialização do operário; 

D) Desenho de cargos e tarefas; 

E) Incentivos salariais e prêmios226; 

F) Padronização. 

 

Este modelo ia ao encontro da exata necessidade do 

capitalismo à época. Com ele, a acumulação atingiu níveis inimagináveis e 

 
224 RAGO, Luiza Margareth. O que é taylorismo. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

225 BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no 

século XX. Trad. Nathanael C. Caixeiro. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

226Taylor acreditava que o incentivo e progressões salariais quebraria a lógica do 

antagonismo entre patrões e empregados. Essa parte do seu pensamento era também 

inovadora à época. Remuneração com base na produção. 
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a mão-de-obra tornou-se ainda mais desqualificada. O saber agora 

pertencia ao patrão – ou mais exatamente à gerência. 

 

1.6 - O FORDISMO 

 

Um novo modelo de produção surge no mundo, "a data 

básica é 1913",227. Henry Ford228, empresário americano dono da Ford - 

Empresa Automobilística sediada nos Estados Unidos da América.229 

O objetivo desse empresário é fabricar o modelo de seu 

automóvel230, por um preço baixo, para que fosse adquirido em massa. 

Para viabilizar tal projeto, Ford tem pela frente um 

grande desafio, transformar o processo produtivo existente231, que era lento, 

encarecendo o valor final do veículo. 

Thomas Gounet explica o motivo da lentidão: 

No conjunto das operações que um trabalhador efetuava uma 

tomava um tempo enorme: procurar a peça certa para colocar 

no lugar certo, e modificá-la, adaptá-la ao seu uso no 

automóvel. Como o carro tem dezenas de milhares de peças, 

pode-se compreender que a produção era lenta e, 

conseqüentemente, o veículo custava caro232. 

 

 
227Para David Harvey a data básica da origem do fordismo é 1914, ano da morte de 

Taylor. 

228Henry Ford nasceu nos Estados Unidos em 1863, tendo iniciado sua vida como 

mecânico, chegando a engenheiro chefe de uma fábrica. Em 1899 fundou sua primeira 

fábrica de automóveis. A Ford Motor Company foi criada em 1903. Henry Ford morreu 

em 1947. 

229 GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: 

Boitempo, 2002. 

230Esse veículo era o chamado modelo "T". 

231Esse processo produtivo anterior a Ford era estruturado em operários extremamente 

especializados, mecânicos que fabricavam artesanalmente os veículos. 

232 GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: 

Boitempo, 2002. 



- 516 - |   Direito em Perspectivas 

 

Henry Ford então altera essa lógica produtiva aplicando 

os métodos do taylorismo233, dessa forma não é mais necessário um 

mecânico especializado com a divisão do trabalho, qualquer pessoa 

razoavelmente treinada poderia trabalhar na produção. Para Michel Le 

Ven, o fordismo “não é propriamente uma ruptura com o taylorismo”234. 

Para Domenico de Masi: 

Os dois maiores artífices espirituais e materiais dessa 

revolução – o engenheiro-economista Frederick Taylor na 

Filadélfia e o industrial Henry Ford em Detroit – definiram 

seus princípios fundamentais: a especialização dos 

trabalhadores exasperada até a repetição exaustiva de poucos 

movimentos elementares; a padronização dos produtos e dos 

processos de modo a chegar à produção em série, à 

sincronização; e a coordenação das tarefas até reduzir a 

fábrica a um imenso relógio no qual os homens e as máquinas 

desempenham o papel de engrenagens programadas 235. 

 

Mas a grande contribuição de Ford para o capitalismo foi 

a criação da linha de montagem. Esta linha de montagem pode ser descrita 

como uma esteira rolante que contém operários fixos em postos de 

trabalho, um ao lado do outro, o movimento da esteira dita o ritmo de 

trabalho da produção. Os gestos dos operários são simples e as peças são 

padronizadas. 

Ricardo Antunes assim definiu o fordismo: 

O fordismo fundamentalmente com a forma pela qual a 

indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo 

deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram 

dados pela produção em massa, através da linha de montagem 

e de produtos mais homogêneos; através do controle dos 

tempos e movimentos pelo cronômetro fordista e produção 

em série taylorista; pela existência do trabalho parcelar e pela 

fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e 

execução no processo do trabalho; pela existência das 

unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 

constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador 

 
233Ou Organização Científica do Trabalho. 

234 LE VEN, Michel Marie. Processo de trabalho e sociedade moderna. Outras falas. Belo 

Horizonte: Escola Sindical, 7 de outubro de 1992, NESTH. 

235 MASI, Domenico de. Em busca do ócio. Revista Veja 25 anos: reflexões para o futuro. 

Trad. Marco Antônio de Rezende. São Paulo: Abril, 1993, p.41. 
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coletivo fabril, entre outras dimensões. Menos do que um 

modelo de organização societal, que abrangeria igualmente 

esferas ampliadas da sociedade, compreendemos o fordismo 

como o processo de trabalho que, junto com o taylorismo, 

predominou na grande indústria capitalista ao longo deste 

século 236. 

 

O resultado da aplicação dos seus métodos e a 

automatização das suas fábricas não podia ser melhor para o capital. 

Em termos de números, antes do fordismo, o tempo 

médio para produzir um veículo era de 12h 30 minutos. Após a 

implantação completa do método, do treinamento dos operários e da 

automação, esse tempo foi reduzido para 1h 30 minutos. 

A resistência dos operários ao novo método existia, mas 

foi quebrada com a elevação para o patamar de US$5 (cinco dólares) da 

hora trabalhada e uma intensa campanha publicitária. 

A fábrica de Ford produzia todos os componentes do 

carro, bem como a matéria-prima para a produção do veículo. Da criação 

de gado para utilização do couro para os bancos do automóvel até fazendas 

de seringueira no Brasil para a extração do látex a fim de transformá-lo em 

borracha para a confecção dos pneus. 

A produção era em massa, o modelo do automóvel único 

e os estoques eram altos, necessitando de pátios enormes. Enfim, era uma 

estrutura grande e pesada. 

A política de pessoal de Henry Ford era seletiva, 

diferenciando alguns empregados, e não uma política isonômica, começa aí 

a empresa a participar da vida do operário dentro e fora da fábrica como 

mostra Harvey: 

Ford acreditava que o novo tipo de sociedade poderia ser 

construído simplesmente com a aplicação adequada ao poder 

corporativo. O propósito do dia de oito horas e cinco dólares 

só em parte era obrigar o trabalhador a adquirir a disciplina 

necessária à operação do sistema de linha de montagem de 

 
236 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. 5.ed. Campinas: Editora da Universidade Estadual de 

Campinas, 1997. 
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alta produtividade. Era também dar aos trabalhadores renda e 

tempo de lazer suficientes para que consumissem os produtos 

produzidos em massa que as corporações estavam por fabricar 

em quantidades cada vez maiores. Mas isso presumia que os 

trabalhadores soubessem como gastar seu dinheiro 

adequadamente. Por isso, em 1916, Ford enviou um exército 

de assistentes sociais aos lares dos seus trabalhadores 

‘privilegiados’ (em larga medida imigrantes) para ter certeza 

de que o 'novo homem' da produção de massa tinha o tipo 

certo de probidade moral, de vida familiar e de capacidade de 

consumo prudente (isto é, não alcoólico) e 'racional' para 

corresponder às necessidades e expectativas da corporação. A 

experiência não durou muito tempo, mas a sua própria 

existência foi um sinal presciente dos profundos problemas 

sociais, psicológicos e políticos que o fordismo iria trazer 237. 

 

Ainda sobre as relações nas fábricas, Márcio Túlio Viana 

diz:  

O sistema Ford acentuou ainda mais o poder diretivo 

reduzindo os espaços de resistência. É que a correia 

transportadora ditava, ela própria, a cadência do trabalho 

exigindo gestos precisos, rápidos e incessantes, ou seja, o 

controle era feito pela máquina 238. 

 

A Ford cresce e se espalha pelo mundo, as outras 

montadoras de automóveis adotam o modelo e com o plano Marshall, após 

a 2a Guerra Mundial, o fordismo vira referência obrigatória.239 

A fábrica pesada, os operários-massa240, a pressão dos 

trabalhadores e as condições de trabalho cada vez piorem levam esse 

modelo, que proporcionou tanta acumulação de capitais, a mergulhar em 

uma crise. 

 
237 HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

238 VIANA, Márcio Túlio. In: Prefácio: Fundamentos da flexibilização: uma análise de 

paradigmas e paradoxos do Direito e do Processo do Trabalho. Elaine Noronha Nassif, 

2001. 

239Expressão de Thomas Gounet. 

240 A expressão operário-massa vem para descrever o operário da grande indústria de 

produção em série que fabricava produtos para o consumo em massa. Quer mostrar 

também o caráter sem face, coletivizando o trabalhador na produção que, no seu conjunto, 

forma um bloco compacto, coeso, massificado. 
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E usando a metáfora do professor Márcio Túlio Viana: "o 

capital está mais para um animal do que para um relógio", e se o capital 

pode ser comparado a um animal, a crise do capital talvez possa ser 

comparada a uma doença, e quando o animal adoece, ele precisa procurar a 

cura, via de regra, se mexendo, saindo de onde está. E como anteriormente, 

o animal se mexerá de novo. 

 

1.7 - O MODELO JAPONÊS241 - O TOYOTISMO242 

 

O surgimento e a evolução deste sistema de organização 

produtiva deram-se entre os anos 50 e 70, na empresa Toyota243, no Japão. 

Duas de suas causas são explicadas pela Sociologia do 

Trabalho. A primeira seriam as metas colocadas pela Toyota, para alcançar 

a produção de automóveis norte-americana no prazo de três anos, a contar 

de 1945, fim da 2ª Guerra Mundial, na qual o Japão havia sido derrotado. 

A segunda causa teria sido a dificuldade de aplicação do 

fordismo no Japão, na medida em que o modelo americano exigia muito 

espaço físico na empresa, devido à necessidade de produção de todos os 

componentes do automóvel, bem como enormes pátios para abrigar os 

estoques da produção em massa. 

Faz-se necessária a descrição conjuntural para o 

aparecimento desse modelo organizativo: a deflagração da guerra da 

Coréia, a qual aqueceu a economia japonesa, fazendo com que o governo - 

ao final do período - editasse medidas como a criação de barreiras 

alfandegárias para derrubar produtos americanos, estabelecimento de 

 
241Toyotismo, Japonização, Niponização, Fujitsuísmo, Ohonoísmo, Sonyismo: termos 

utilizados pela sociologia do trabalho na década de 80 para se referir ao modelo japonês. 

Neste trabalho, o termo usado será Toyotismo. 

242Benjamin Coriat usa a expressão “ohnismo” – Taiich Ohno foi o engenheiro que 

concebeu e aplicou novos métodos de organização na empresa Toyota. 

243 A família que é proprietária da empresa Toyota tem como sobrenome, curiosamente, 

Toyoda. 
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objetivos com planos estratégicos globais, concessão de empréstimos, 

desenvolvimento da malha viária interna244 e decretação de prioridade do 

setor de autopeças. 

Diante desse quadro, surge o modelo Toyota, descrito por 

Coriat: 

É efetivamente no contexto do começo dos anos 50, 

marcados, lembremo-nos, pelas demissões em massa e pelo 

aumento das encomendas de guerra endereçadas à casa 

Toyota, que nasce verdadeiramente o sistema Kan-Ban. Os 

fornecimentos especiais destinados às tropas norte-americanas 

serão uma ocasião propícia à elaboração de um dos 

elementos-chave que asseguram o funcionamento do sistema 

Kan-Ban. 

Por questões já indicadas, Toyota escolhe enfrentar este brutal 

aumento da demanda sem aumentar seu pessoal. Assim 

sendo, a única via aberta era a de uma racionalização do 

trabalho apoiada no maior rendimento possível do trabalho 

vivo, centrado não na repetição de tarefas mas na sua 

ampliação em fórmulas como aquelas já experimentadas no 

setor têxtil. Baseando-se na manipulação ou na observação 

simultânea de várias máquinas diferentes, esta via permitia, 

eficazmente, maximizar as taxas de ocupação das ferramentas 

e dos homens 245. 

 

Como a lógica fordista não pôde ser implementada no 

Japão, a Toyota decompôs o trabalho em quatro operações: transporte, 

produção, estocagem e controle de qualidade. 

É criado o que se chamará de “trabalho flexível”. A alta 

tecnologia exige um operário qualificado, capaz de operar várias máquinas, 

para que a produção seja realizada no menor tempo possível. 

Para Stephen Wood, o toyotismo: 

 

É antes de tudo, o processo pelo qual o modelo de 

administração japonesa desenvolve-se, expande-se em seu 

raio de ação e lugar de aplicação e influencia a prática da 

administração246 . 

 

 
244 Em 1960 não havia no Japão nenhuma autopista. 

245 CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso. Rio de Janeiro: Revan, 1994. 

246 WOOD, Stephen J. Toyotismo e/ou japonização. In: Sobre o Modelo Japonês: 

automatização, novas formas de organização e relações de trabalho. EDUSP. São Paulo, 

1993. 
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A fábrica agora não é mais aquele complexo enorme: 

agora existe uma fábrica-mãe, que faz o produto final, mas não produz 

todos os componentes desse produto. 

A fábrica-mãe faz apenas as chamadas “atividades 

principais”, o restante é terceirizado. O número de empregos diretos 

diminui, pois a meta é produzir muito, mas com o menor número de 

empregados possível. Entretanto, tais empregados devem-se envolver o 

máximo possível com a vida da empresa e, pelo envolvimento, a empresa 

retribui como retrata Coriat: 

 

Trata-se de um conjunto de contrapartidas implícitas ou 

explícitas, dadas aos sindicatos e aos trabalhadores das 

grandes empresas em ‘troca’ de seu engajamento na 

produção. É em particular neste período que se fixa de 

maneira mais nítida o sistema de ‘emprego vitalício’ e de 

salário ‘por antiguidade’, práticas que só têm sentido se 

esclarecermos que estão baseadas na instauração de mercados 

internos quase sistemáticos, para uma parte importante dos 

trabalhadores dos grandes grupos 247. 

 

O toyotismo tem traços básicos, diferenciando-se do 

fordismo em alguns pontos e sendo seguido pelo Ocidente. Segundo 

Ricardo Antunes são traços básicos do toyotismo: 

 

1) uma produção muito vinculada à demanda, visando 

atender às exigências mais individualizadas do mercado 

consumidor, diferenciando-se da produção em série e de 

massa do taylorismo/fordismo. Por isso sua produção é 

variada e bastante heterogênea, ao contrário da 

homogeneidade fordista; 

 

2) fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com 

multivariedade de funções, rompendo com o caráter parcelar 

típico do fordismo; 

 

3) a produção se estrutura num processo produtivo flexível, 

que possibilita ao operário operar simultaneamente várias 

máquinas (na Toyota, em média até 5 máquinas), alterando-se 

a relação homem/máquina na qual se baseava o 

taylorismo/fordismo; 

 

 
247 CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso. Rio de Janeiro: Revan, 1994. 
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4) tem como princípio o just in time, o melhor 

aproveitamento possível do tempo de produção; 

 

5) funciona segundo o sistema de Kan-ban, placas ou senhas 

de comando para reposição de peças e de estoque. No 

toyotismo, os estoques são mínimos quando comparados ao 

fordismo; 

 

6) as empresas do complexo produtivo toyotista, inclusive as 

terceirizadas, têm uma estrutura horizontalizada, ao contrário 

da verticalidade fordista. Enquanto na fábrica fordista 

aproximadamente 75% da produção era realizada no seu 

interior, a fábrica toyotista é responsável por somente 25% da 

produção, tendência que vem se intensificando ainda mais. 

Essa última prioriza o que é central em sua especialidade no 

processo produtivo (a chamada "teoria do foco") e transfere a 

"terceiros" grande parte do que antes era produzido dentro de 

seu espaço produtivo. Essa horizontalização estende-se às 

subcontratadas, às firmas "terceirizadas", acarretando a 

expansão dos métodos e procedimentos para toda a rede dos 

fornecedores. Desse modo, flexibilização, terceirização, 

subcontratação, CCQ, controle de qualidade total, Kan-ban, 

just in time, team work, eliminação do desperdício, "gerência 

participativa", sindicalismo de empresa, entre tantos outros 

pontos, são levados para um espaço ampliado do processo 

produtivo; 

 

7) organiza os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), 

constituindo grupos de trabalhadores que são instigados pelo 

capital a discutir seu trabalho e desempenho, com vistas a 

melhorar a produtividade das empresas, convertendo-se num 

importante instrumento para o capital apropriar-se do savoir 

faire intelecutal e cognitivo do trabalho, que o fordismo 

desprezava 248. 

 

Tatiana Penna Oliveira249 traz em seu quadro a 

comparação dos modelos, mostrando claramente os traços descritos por 

Ricardo Antunes e Coriat: 

 

 

 

 
248 ANTUNES, Ricardo. A questão do emprego no contexto da restruturação do trabalho 

no final do século XX: globalização, trabalho e desemprego. Belo Horizonte: Editora com 

Arte, 2001. 

249 OLIVEIRA, Tatiana Penna de. Teletrabalho: fatos – suportes para sua caracterização. 

2003. 125 p. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) – Faculdade Mineira de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
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DIF. QUANTO: TAYLORISMO FORDISMO TOYOTISMO 

TEMPO “tempo alocado” “tempo imposto” “tempo partilhado” 

TECNOLOGIA Cronômetro Esteira rolante Trabalho em “U” 

TRABALHO 

EFETIVO 

Existência de 

“tempos mortos” 

Menor 

porosidade 

 

POSTOS DE 

TRAB. 

Postos individuais Postos fixos  

SALÁRIO Sobrevivência Five Dollars Day  

POLÍTICA Transição do 

liberalismo 

Welfare state Pós-modernidade 

TRABALHADOR Início da 

homogeneização 

Operário massa Aumento de 

terceirizados, 

temporários, 

autônomos. 

AUTORIDADE Física Fiscalização por 

supervisor 

Através das 

equipes. Controle 

pessoal. Ausência 

de supervisor. 

ÊNFASE Tarefas Controle Comunicação 

 

O resultado da aplicação de todos os passos 

organizacionais visa o que Gounet chamou de cinco zeros: 

 

- Zero de atrasos: a demanda puxa a produção, o fluxo 

comanda o crescimento; um cliente não deve esperar 

para comprar um carro; 

- Zero de estoques: apenas são permitidas as reservas de 

base; 

- Zero de defeitos: cada posto de trabalho controla a 

qualidade do trabalho do posto de trabalho precedente; 

- Zero de panes: as máquinas nunca são usadas com 

capacidade plena e são escolhidas não em função do seu 

avanço técnico, mas de sua função na cadeia; para uma 

operação simples é preferível uma máquina simples; 

- Zero de papéis: o Kan-ban reduz bastante as ordens 

administrativas e a papelada em geral 250. 

 

Entretanto, para que todos esses zeros aconteçam, os 

empregados têm que trabalhar com a quase totalidade de sua capacidade de 

produção. 

 
250 GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: 

Boitempo, 2002. 
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Há o chamado gerenciamento by stress. Além da pressão 

do sistema de luzes, há também a pressão dos próprios colegas de 

produção. 

Esse sistema de organização permite aos donos dos meios 

de produção, por intermédio de seus gerentes e prepostos, cobrar 

envolvimento integral do empregado, que se sente ameaçado com a perda 

do emprego. 

A atualização e o aperfeiçoamento são cobrados a todo 

tempo, além da necessidade de o empregado desempenhar várias funções. 

O saber operário agora é apropriado de outra maneira, 

pois já se sabe que no processo de produção, mesmo com movimentos 

repetitivos, o operário cria. 

Estimula-se a apresentação de sugestões que vão desde 

reivindicações com relação ao almoço, até a sugestão de aperfeiçoamento 

da caixa de marchas de um veículo. 

As melhores sugestões recebem prêmios como canetas, 

bonés ou camisas com o logotipo da empresa251. Entretanto, não são 

incomuns as afirmações de empregados de multinacionais, que adotam o 

modelo toyotista, no qual suas sugestões foram implementadas e o prêmio 

correspondente não lhes foi concedido. 

Ressalte-se que sugestões operárias, às vezes, fizeram 

com que a empresa economizasse milhões, como já aconteceu repetidas 

vezes na indústria automobilística. 

O caráter familiar que as empresas tentam impor, como 

forma de justificar as equipes, vai mais longe, envolvendo a família de 

sangue do empregado, através da realização de festas anuais, ocasião em 

que são trazidos os pais, esposas e filhos para conhecerem o ambiente de 

trabalho dos empregados, que, não raras às vezes, é mascarado, de molde a 

se apresentar como uma fábrica limpa e agradável. 

 
251Atualmente algumas empresas têm premiado seus empregados com eletrodomésticos, 

dando assim um caráter familiar à empresa. 
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Além dessas, são estimuladas as festas de bodas de 

casados e de quinze anos das filhas dos empregados. A empresa, neste 

ponto, ainda está presente na assistência social e no subsídio para a compra 

de medicamentos. 

Todas as medidas descritas são tomadas no intuito de 

trazer para o lado do capital o apoio familiar. Afinal, se o empregado 

estiver trabalhando além do limite de suas forças, com a exigência reiterada 

de horas extras, ouvirá dos seus familiares palavras de apoio em favor da 

empresa, alertando-o para que não reclame, pois melhor emprego não será 

por ele obtido. 

Essa estratégia é utilizada por diversas empresas, em 

vários países, como o Brasil. 

Por fim, o último ponto a ser analisado sobre o toyotismo 

é a terceirização. 

O modelo japonês fracionou a produção, criando a figura 

do empregado terceirizado, como relata Gounet: 

 

A Toyota impõe aos fornecedores seu sistema de produção: 

máxima flexibilidade, obrigação de instalar-se em um raio de 

20 km de suas fábricas, para reduzir o transporte, emprego do 

Kan-Ban dentro da fábrica de autopeças e entre esta e a 

Toyota. Aproveitando as condições mais penosas de trabalho 

nas subcontratadas (os custos salariais são geralmente 30 a 

50% inferiores), a montadora fixa as condições de preço, 

prazo e qualidade dessas empresas, de modo a produzir 

veículos a baixo custo, just-in-time e de qualidade impecável. 
252 

 

A terceirização foi pensada não só para o barateamento 

dos custos, mas com nítido propósito de fracionar a classe trabalhadora, 

desarticulando o movimento sindical.253 Uma fábrica que tem grande 

 
252 GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: 

Boitempo, 2002. 

253 Na época da implantação do toyotismo, os sindicatos japoneses eram fortes e 

articulados. A terceirização e a peregrinação dos empregos desarticularam o sindicalismo 

dos anos 50/60 no Japão. 
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número de empregados terceirizados dificilmente poderá ser paralisada, 

através de uma greve. 

Por sua vez, o movimento sindical não soube se 

estruturar diante desse novo quadro do mundo do trabalho. Vários 

sindicatos passaram a adotar, eles próprios, as técnicas do toyotismo, como 

qualidade total, e despedindo em massa. Entretanto, muitos sindicalistas - 

principalmente cutistas - mesmo com dificuldade de mobilização (às vezes 

pelo medo do desemprego, às vezes pela não mobilização dos terceirizados 

e quartizados), lutam e conseguem algumas conquistas nesse campo. 

A propósito, afirma João Bernardo: “Na Volkswagem e 

Ford os metalúrgicos conquistaram o direito à negociação prévia de 

qualquer transferência de atividade para terceiro” 254 

E continua: “negociar o ritmo a que se processam as 

demissões e a terceirização é uma coisa. Outra muito diferente é mobilizar 

os desempregados e terceirizados”. 
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CAPÍTULO XXIII 

________________________________________________________________________ 

NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE O 
DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO DESDE A 
DECOLONIALIDADE 

 

 

Letícia Garroni Moreira Franco255 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Proponho aqui uma reflexão a partir da decolonialdade, isto é, 

refletir a partir do entendimento de que cabe ao campo jurídico a tarefa 

transdisciplinar de racionalidade ampliada, em que a razão do Outro tem 

lugar de fala, tendo respeitada a sua Alteridade. 

Nas palavras de Henrique Weil Afonso: 

 

Dessa forma, uma possível abordagem para o tema em 

comento, (...), pode derivar de mudanças na postura 

epistêmica. Isso é iniciado simbolicamente pela eleição de 

outros marcos temporais e eventos que introduzem novas 

perspectivas de estudo em que o Direito Internacional é 

interpretado desde sua ambivalência e contradições, 

almejando-se a árdua tarefa de confrontar a própria base 

conceitual e valorativa a qual se assenta a disciplina. Por essas 

razões, recente literatura vem privilegiando formas de 

 
255 Doutoranda em Direitos Humanos, Processos de Integração e Constitucionalização do 

Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bolsista 

CAPES. Mestre em Direitos Humanos, Processos de Integração e Constitucionalização do 

Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2016). 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direiyo do Sul de Minas (2012). Bacharel em 

Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (2010).  
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representação histórica e composição de narrativas centradas 

na periferia do não tempo moderno, isto é, no atraso do 

bárbaro, do selvagem, e do não civilizado. (2015, p.24) 

 

Vale ressaltar que o objetivo das análises levantadas aqui, não é 

exaurir a questão acerca da reconstrução da história do direito 

internacional, pois isso é por si só, uma questão a ser desenvolvida em 

outros trabalhos. Sendo o objetivo, portanto, trazer à tona alguns fatos 

acerca do direito internacional que nos permita entender o papel 

desenvolvido pelo “encontro colonial” no desenvolvimento da disciplina e 

como esse “encontro colonial” permanece na estrutura do direito 

internacional público até os dias de hoje; sendo que em tempos históricos 

diferentes esse “encontro” se manifesta de formas diversas no discurso 

internacionalista. 

 

A COLONIALIDADE NA CONSTRUÇÃO DO DIREITO 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Durante os últimos 500 anos, pelo menos, imperou no âmbito do 

conhecimento a epistemologia ocidental eurocêntrica, colocando-se como a 

única forma de conhecer o mundo; a única forma válida. A espistemologia 

ocidental eurocêntrica se apresentou como a única capaz de propiciar 

conhecimentos verdadeiros sobre o direito, a natureza, a economia, a 

sociedade, a moral e a felicidade das pessoas. 

Consequentemente, todas as demais formas de conhecer o mundo 

foram relegadas ao âmbito do não conhecimento; sendo no máximo 

considerada como algo mítico, algo primitivo. Dessa maneira, colocadas 

como o passado em relação à ciência moderna, algo a ser superado. Pois, 

do contrário se apresentariam como um obstáculo epistemológico para 

alcançar a certeza e a verdade do conhecimento. 

Dessa forma, uma única visão de mundo conseguiu se alçar ao 

status de verdadeiro conhecimento e único conhecimento válido. Isso se 

deu, por diversas razões que se imbrincam entre si e que representam a 
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colonialidade do poder, do saber e do ser. Esse processo de 

“universalização” de uma única forma de ver e compreender o mundo 

foram um processo marcado pela violência contra a outra subalternizada 

iniciada com a violência da Invasão das Américas e que perdura até os dias 

de hoje. Contudo, é importante notarmos que todo um sistema foi 

construído para que a visão eurocêntrica se “universalizasse”, qual seja o 

“Sistema-mundo/ patriarcal/capitalista/colonial/moderno/europeu”. 

É interessante, desse modo, para compreendermos como se deu essa 

“universalização” entender que alguns dispositivos decorrentes da 

colonialidade do poder, saber e ser, foram se desenvolvendo para que fosse 

garantida a constituição e manutenção desse sistema. É nesse momento, 

que se torna indispensável a análise acerca do papel do direito, e dentro 

dele, do direito internacional, na constituição e manutenção da 

“universalização” do “Sistema-mundo/ 

patriarcal/capitalista/colonial/moderno/europeu”. O direito, nesse sentido, 

se apresenta como um dispositivo regulatório das relações sociais 

constituídas a partir da visão eurocêntrica do mundo.  

É por essa razão que apresentarei, aqui, o percurso desenvolvido 

pelo direito internacional, demonstrando como este reproduz a 

epistemologia eurocêntrica, contribuindo, assim, para a exclusão e 

subalternização do outro, bem como para a manutenção de um sistema de 

poder. Para isso, é importante analisarmos, como os conhecimentos locais 

ocidentais, especificamente, os jurídicos, se constituíram enquanto 

universais e, assim, subalternizaram os demais. Ao fazermos esta análise 

histórica, abrimos espaço para o que é plural e para o diverso, para aqueles 

que foram considerados, ora como bárbaros, ora como primitivos, ora 

como subdesenvolvidos, e assim tiveram, também, os seus saberes 

silenciados por um pretenso saber universal. 

Assim sendo, seguindo os ensinamentos de Antony Anghie (2004) 

e Immanuel Wallerstein (2007), examinarei alguns episódios da história 

jurídica moderna focando na relação entre o que é considerado como 
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Ocidente e o que é considerado como não-Ocidente; demonstrando que em 

diferentes épocas e de formas diferentes a dominação e a subordinação do 

outro marcaram a universalização dos valores Ocidentais. Nesse caso os 

valores jurídicos que constituíram o direito internacional público. 

Nesse sentido, o “encontro colonial” (colonial encounter) termo 

utilizado reiteradamente por Anghie, passa a ter uma importância central 

nas análises acerca do desenvolvimento do direito internacional, ou seja, 

não se considera o colonialismo apenas como um momento histórico 

passado, mas sim como algo que é constitutivo do direito internacional e 

que suas consequências perduram até os dias de hoje.  

Busco, portanto, identificar alguns conceitos e estruturas no 

desenvolvimento do direito internacional que são ocultados pela história 

tradicional da disciplina. Dessa maneira, poderemos entender qual a 

relação existente entre o imperialismo e o direito internacional, a partir de 

uma perspectiva alternativa que busca analisar os aspectos imperiais do 

direito internacional. 

 

O DIREITO INTERNACIONAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO 

FATO COLONIAL – SÉCULO XIX 

 

O século XIX tem uma importância determinante para a 

universalização do direito internacional. Podemos perceber que a 

universalização do direito internacional é um fato recente em termos 

históricos. Mas, como argumenta Anghie (2004, p.32) a associação entre 

direito internacional e a universalidade é tão arraigada no imaginário 

jurídico que é difícil conceber uma lei de direito internacional não 

universal.  

Diante disso, se torna importante analisarmos qual o contexto do 

desenvolvimento da ideia de universalidade do direito internacional e de 

alguns conceitos como soberania. Ao analisarmos esse desenvolvimento, 

podemos perceber que as mesmas lógicas das ideias utilizadas séculos 

antes aparecem, no século XIX, na ideia de positivismo e no vocabulário 
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utilizado por essa corrente teórica; priorizando o consentimento do ente 

soberano. Busca-se, assim, excluir o mundo não europeu, do reino da 

soberania; considerando-o atrasado e incivilizado. O que tem ligação direta 

com a expansão imperial. É por meio da análise da expansão colonial que 

poderemos visualizar a lógica do “encontro colonial”, desenvolvida pelas 

jurisprudências do direito internacional e entendermos o significado do 

encontro colonial do século XIX, como determinante para o entendimento 

do direito internacional como um todo. 

Dessa forma, é interessante percebermos como o positivismo se 

relaciona com o colonialismo. Para isso, utilizarei das análises de Anghie 

(2004) em que poderemos analisar o caminho feito pelo positivismo para 

gerenciar o confronto colonial, a partir da análise das técnicas e 

metodologias utilizadas para justificar a expansão imperial europeia e 

justificar a presença física do colonizador em territórios pertencentes a 

outros povos. Dessa maneira, o que pretendo, neste item, não é fazer uma 

descrição da doutrina positivista, pois já existem vários trabalhos nesse 

sentido, mas, sim, ressaltar a importância do fato colonial na constituição 

da teoria do direito internacional no século XIX. Algo que é, por vezes 

deixado em segundo plano, como sendo um problema do âmbito político e 

não jurídico. 

O século XIX é marcado, assim, por inúmeras guerras coloniais 

ocorridas na África, Ásia e no Pacífico. Essas guerras são promovidas, 

principalmente, pelos estados europeus e tem como consequência a forçosa 

assimilação dos povos que nesses territórios habitavam em um sistema 

jurídico o qual é fundamentalmente europeu, isto é, baseado nas 

experiências europeias e no pensamento desenvolvido na Europa. 

O positivismo surge, dessa forma, como doutrina do direito 

internacional que busca se diferenciar do naturalismo, a doutrina 

majoritária até então. Os autores positivistas, como John Westlake, James 

Lorimer, Thomas Lawrence e Lassa Oppenheim buscavam apontar as 

falhas da abordagem naturalista; elaborando o positivismo, que para eles se 
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baseavam em conhecimentos científicos, conhecimentos precisos; o que é 

uma característica marcante do positivismo. A cientificidade, baseada nas 

noções da ciência moderna, é uma característica que os positivistas 

primavam. Os positivistas sentiam a necessidade de afirmar o fato de 

direito internacional ser uma “ciência”. Nesse sentido, as ideias de Darwin 

sobre seleção natural e as revoluções industriais ocorridas naquele 

momento histórico reverberam no desenvolvimento de vários conceitos 

utilizados pelos positivistas, por exemplo, as ideias de civilizado e não 

civilizados, já que as ciências naturais se apresentam como o paradigma do 

fazer científico. (ANGHIE, 2004, p. 36-38) 

Podemos perceber a necessidade da afirmação do direito 

internacional como ciência e sua diferenciação das noções naturalistas nos 

escritos de Lawrence: 

 

O Direito internacional, não com um instrumento para a 

descoberta e a interpretação de uma norma transcendental que 

moralmente vincule os Estados, que na prática é ou não 

observada, mas como uma ciência cujo objetivo principal é 

encontrar as regras que atualmente são seguidas nas relações 

entre os Estados, bem como classificá-las e organizá-las, 

fazendo referência aos princípios fundamentais em que se 

baseiam. (tradução minha) (LAWRENCE apud ANGHIE, 

2004, p. 49)256 

 

Para os positivistas, a soberania é a base de todo o sistema legal, 

mas ao afirmarem que a soberania é a base, os positivistas rejeitam 

inteiramente as noções naturalistas de soberania que decorrem de uma lei 

natural. Para os positivistas, as regras do direito internacional não derivam 

de uma especulação da lei natural acerca da justiça, ou da teologia, mas 

sim, do comportamento dos estados e das instituições criadas por eles.  

 Nesse sentido, os Estados são os principais atores do direito 

internacional e se submetem apenas àquilo a que eles consentem. Diante do 

 
256 “Regards International Law, not as na instrument for the Discovery and interpretation 

of a transcendental rule of right binding upon states as moral beings whether they observe 

it or not in practice, but as science whose chief businesse it is to find out by observation 

the rules actually followed by states in their mutual intercourse, and to classify and 

arrange these rules by referring them to certain fundamental principles on which hey are 

based”. 
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protagonismo do Estado, surge o problema que tem guiado a maioria das 

teorias referentes ao direito internacional: como pode ser criada uma ordem 

legal entre estados soberanos? Esta questão vem guiando a disciplina desde 

então. Os problemas decorrentes do colonialismo se apresentam de forma 

muito incidental nessa abordagem. É, por este motivo, que Anghie propõe 

a elaboração do problema central da disciplina do direito internacional de 

forma alternativa, “como é criada uma ordem entre entidades 

caracterizadas como pertencentes a sistemas culturais inteiramente 

diferentes?” (ANGHIE, 2004, p.37)257  

A questão alternativa proposta por Anghie nos permite visualizar a 

“dinâmica da diferença” (dynamics of difference) no desenvolvimento das 

ideias positivistas, pois, como veremos, os positivistas enunciam uma 

lacuna entre Europa civilizada e a não Europa incivilizada que é 

determinada, principalmente, em termos de diferenças culturais e 

epistemológicas. A partir do estabelecimento dessa lacuna, os positivistas 

criam uma série de maneiras para superar tal lacuna o que acaba por 

justificar a expansão imperial europeia.  

O que se torna importante é a análise sobre como os positivistas 

determinam o conceito de soberania. Essa determinação é extremamente 

importante, pois isso resultou na universalização do direito internacional. É 

nesse momento, que a perspectiva positivista do direito internacional vai 

distinguir, entre estados civilizados e estados não civilizados; afirmando 

que o direito internacional é aplicado, apenas, aos estados soberanos. 

Como veremos são os estados considerados civilizados, ou ainda 

considerados como pertencentes à “família das nações civilizadas”. Dessa 

forma, os positivistas, também, demarcam a diferença em relação às 

doutrinas naturalistas utilizadas, até então, em que se considerava que o 

direito internacional se aplicava a toda “humanidade” (ANGHIE, 2004, 

p.35) 

 
257 “How order is created among entities characterized as belonging to entirely diferente 

cultural systems?” 
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A questão da determinação do conceito de soberania passa, 

primeiramente, pela definição do que seja o civilizado e o incivilizado. É 

nessa determinação do civilizado e do incivilizado que podemos ver tomar 

forma o conceito de colonialidade do ser, em que as ideias de progresso e 

evolução guiam a determinação sobre a existência humana. Deste jeito, 

criam-se parâmetros para se estabelecer quais povos pertencem à 

civilização e quais povos não pertecem. Essa diferenciação é de extrema 

importância, pois a ideia de que existem povos que não são civilizados 

justifica a presença do colonizador, pois este vai cumprir a missão 

civilizadora. 

Para determinar as noções de civilizado e incivilizado, os 

positivistas se baseiam em diversas justificativas e objetivas, ao mesmo 

tempo. Baseiam-se na noção da evolução das espécies; na linearidade 

histórica em que se cria a situação de povos “avançados” e povos 

“atrasados”; na ideia de que conhecimentos diversos do conhecimento 

europeu que não se pautam nos princípios espistemológicos e 

metodológicos europeus são considerados como não-conhecimentos; na 

ideia de que economias que não são economias de mercado são atrasadas. 

Ainda nas instituições político-jurídicas modernas para se auto-intitularem 

como o último estágio da evolução social, cognitiva e moral. Então, a 

determinação de civilizado e incivilizado leva em consideração a cultura 

europeia, a ciência moderna e as instituições modernas como critério para 

essa determinação.  

Percebemos, por esse motivo, que a distinção entre civilizado e 

incivilizado é o princípio epistemológico utilizado pelos positivistas na 

construção dos seus conceitos e da estrutura do pensamento positivista. A 

partir desta distinção, os positivistas conseguem caracterizar a sociedade, 

caracterizar o grupo social sobre o qual o conceito de soberania tem efeito 

e, dessa maneira, conseguem caracterizar o próprio direito internacional, a 

partir da relação existente entre o direito internacional e o grupo social a 

que ele se refere. Diante disso, os civilizados pertenciam ao reino da 
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soberania e do direito internacional, enquanto os incivilizados eram 

excluídos desse. 

Consequentemente, na tentativa de formular uma nova e científica 

lei internacional, os juristas do século XIX articularam um modelo 

formalista de soberania que se apresenta como um conjunto de poderes 

absolutos que não se submetem a nenhuma outra autoridade. Este modelo 

vem sendo criticado por vários motivos. O principal é sobre como poderia 

se criar uma ordem entre estados soberanos já que estes não se submetem a 

nenhuma autoridade. Esse tem sido como já dito anteriormente, uma das 

preocupações centrais da disciplina de direito internacional. 

Contudo Anghie (2004, p. 101-102), busca refletir sobre algo além 

do problema acima citado, que no seu ponto de vista, vem sendo excluído 

da reflexão acerca da matéria. O autor se atenta para o fato de que a 

soberania adquire uma dupla dimensão que vai para além da ideia de 

soberania estabelecida pela “Paz de Westphalia”; conferindo ao Estado 

autoridade suprema na ordem externa, sem qualquer subordinação à 

entidade superior.  

Para os estados considerados civilizados, a soberania representa um 

dado, um fato, enquanto que para os estados considerados não civilizados a 

soberania é negada, mas pode ser “adquirida” (posteriormente já no século 

XX). Esse “adquirir” a soberania, contudo, significa que a sociedade 

considerada incivilizada é assimilada pelo mundo europeu. Claro que 

antes, ela mesma teve que assimilar toda a herança europeia 

(eurocentrismo). Normalmente, esse tema da aquisição da soberania é 

tratado dentro do direito internacional pelas doutrinas do reconhecimento e 

pela noção de “expansão da sociedade internacional”. Anghie, por sua vez, 

afirma que não é dada a devida atenção ao fato de que a soberania 

vinculada aos estados europeus, no século XIX, legitima a violência da 

“missão civilizadora”. Ignora-se o fato de que a soberania, para o mundo 

europeu, representa o poder e a autoridade, enquanto que para o mundo 

não-europeu a soberania representa exatamente o contrário: a negação do 
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poder e da autoridade. E essa negação do poder e da autoridade não é, 

apenas no momento, em que um determinado povo é considerado 

incivilizado e não soberano, mas se estende até o momento futuro em que 

ele “adquire” a soberania. Pois, adquirir a soberania é adquirir, ao mesmo 

tempo, as concepções da civilização europeia. Para o mundo não-europeu, 

dessa forma, a realização da soberania é um profundo e ambíguo 

acontecimento, pois envolve a alienação, ao invés do empoderamento, a 

submissão a padrões estrangeiros ao invés da afirmação da autêntica 

identidade.     

No século XIX, portanto, os Estados Nação centrais estavam 

envolvidos diretamente com o projeto do colonialismo e a sistemática 

exploração das colônias, o que gera grandes consequências para o direito 

internacional. Talvez o maior legado do século XIX para a disciplina 

possam ser as expressões como “Soberania”, “comunidade”, “ordem”, que 

por de baixo de uma roupagem de neutralidade escondem a dinâmica da 

dominação e exploração na esfera internacional e permitem a reprodução 

da colonialidade do poder até os dias de hoje. 

 

O FATO COLONIAL E A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO 

CONTEMPORÂNEO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Diante de todo o percurso feito até aqui, poderemos, agora, analisar 

o discurso hegemônico de Direitos Humanos. Vale ressaltarmos que a 

intenção não é fazer uma história do desenvolvimento da ideia de Direitos 

Humanos. A proposta é analisarmos o discurso de direitos humanos 

desenvolvidos a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, marco da “universalização” dos Direitos Humanos. 

De maneira geral, o que pretendo demonstrar é que a lógica jurídica 

desenvolvida a partir do início da Modernidade, isto é, a lógica do “Nós X 

Eles” e a lógica da colonialidade como um todo, vai se repetindo durante 

diversos períodos históricos, mas com uma “roupagem” diferente que a 

legitima. Busco demonstrar que o direito internacional, como um todo, 
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mais especificamente, o discurso contemporâneo de Direitos Humanos não 

cumpre o papel libertador dos sujeitos oprimidos historicamente, e acaba 

por reproduzir a lógica da intervenção do Norte Global no Sul Global. 

Nesse sentido compartilho do argumento desenvolvido por 

Wallerstein em o “Universalismo Europeu – a retórica do poder” de que, 

durante toda a Modernidade, justificativas morais foram utilizadas a fim de 

legitimar a intervenção das potências hegemônicas nos demais territórios. 

Portanto, no século XVI as potências hegemônicas se utilizam da lei 

natural e da cristianização como justificativas de intervenção. No século 

XIX se utilizam da missão civilizadora, e a partir da metade do século XX, 

até o início do século XXI, se utilizam da retórica da democracia e dos 

direitos humanos, como justificativa de intervenção. 

Por esse motivo, se torna importante um olhar crítico acerca do 

discurso de Direitos Humanos. Vale termos, em mente, que a intenção 

durante todo o trabalho não é negar os avanços que são trazidos pelo 

direito internacional, como um todo e pelos Direitos Humanos, 

especificamente, mas sim analisarmos os limites destes em relação à 

efetivação da libertação dos sujeitos oprimidos historicamente e da 

efetivação de uma justiça social. Portanto, o que busco é lançar algumas 

perguntas sobre o tema, para que possamos refletir e olhar a temática dos 

Direitos Humanos de maneira diferente.  

De acordo com Costas Douzinas (2007, p.15), apesar da noção de 

direitos humanos virem se desenvolvendo há séculos, na intenção de 

determinar direitos que pertencem aos seres humanos, pelo simples fato de 

serem humanos, a primeira referência à expressão "direitos humanos" é 

relativamente recente. Ela aparece em escritos jurídicos na década de 1920. 

Contudo, o principal impulso para o estabelecimento jurídico da noção de 

Direitos Humanos, como conhecemos contemporaneamente, foi à adoção 

da Carta das Nações Unidas em 1945, que fez da proteção dos direitos 

humanos um dos principais objetivos da organização. Três anos mais tarde, 

em 1948, a Assembléia Geral da ONU, por meio da Resolução 217, 
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aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma proclamação 

não vinculativa (soft law) de normas mínimas de tratamento dos cidadãos 

pelos estados. A DUDH visava, assim, delinear uma ordem pública 

mundial, fundada no respeito à dignidade humana. Posteriormente, após 

difíceis negociações, há a adoção, em 1966, de dois tratados: o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que se apresentam como 

vinculantes (hard law). Estes três textos passam a compor a Carta 

Internacional de Direitos Humanos da ONU.  

A ONU, deste modo, em 1948, elege como seu fundamento 

ideológico a DUDH, aceita por quase a totalidade de seus membros; não 

constituindo uma lei internacional, mas uma série de ideias com as quais as 

nações da ONU se comprometem. Todavia, é notório que, desde então, há 

atos repetidos e generalizados de violação da DUDH, embora essas 

violações se deem normalmente como propaganda de um governo para 

condenar outro. 

A partir de 1945, portanto, uma nova ordem mundial, nasce do 

ponto de vista político, e esta ordem se reflete na criação da ONU e seus 

objetivos principais de manter a paz e a seguridade internacional, se 

refletem na construção da DUDH.  

Em relação à fundamentação das ideias de direitos humanos, que 

consta na DUDH, ressaltam-se as reflexões jusnaturalistas e juspositivistas. 

Ressalta-se o privilégio epistemológico outorgado ao Ocidente; mais 

especificamente o privilégio epistemológico do eurocentrismo na 

constituição da DUDH. Isso quer dizer que a ideia de dignidade, tão 

ressaltada, se baseia na visão eurocêntrica do que seja a dignidade, que 

exclui, diretamente, outras visões de mundo que têm outros conceitos sobre 

dignidade ou até mesmo que baseiam as lutas por direitos, em conceitos 

distintos, à ideia de dignidade. O privilégio epistemológico, nesse sentido, 

é retratado pela valorização do pensamento Iluminista que busca demarcar 

a sociedade civil em contraposição a um estado de natureza e que coloca o 
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uso da razão (nos termos do ego cogito cartesiano e, posteriormente, ao 

desenvolvimento da ciência moderna) como características centrais do ser 

humano, deixando de lado toda uma produção de conhecimento 

desenvolvida em outras partes do mundo. 

A ideia de dignidade humana traz, em si, uma concepção do que 

seja o humano. O humano é caracterizado pelo uso da razão, 

principalmente, algo que diferencia o ser humano de todas as outras coisas 

existentes no mundo, que diferencia o humano dos animais e da natureza, o 

que é de extrema importância. Pois, dessa forma, excluem-se outras 

concepções do que seja o humano, como por exemplo, concepções que não 

concebem o ser humano apartado da natureza. A razão é, portanto, 

entendida nos termos modernos ocidentais. Tudo isso deflagra o caráter da 

colonialidade do ser e do saber que está incutido na noção de Direitos 

Humanos que passa a se universalizar.  

Contudo, a abordagem tradicional, acerca da temática dos Direitos 

Humanos que culmina com a DUDH se desenvolvem, a partir, da ideia de 

gerações de direitos que foram sendo construídos e conquistados durante o 

desenvolvimento histórico. O início dessas gerações de direitos humanos 

remonta às revoluções burguesas do final do século XIII (norte-americana 

1776; francesa1789) em que foram conquistados os direitos civis e 

políticos. A segunda geração diz respeito aos direitos econômicos, culturais 

e sociais tendo como marco as Constituições Mexicana de 1917 e a 

Constituição de Weimar de 1919. A terceira geração diz respeito aos 

direitos coletivos ligados à ideia de solidariedade coincidindo com o 

processo de universalização dos direitos humanos. 

A partir da abordagem tradicional, acerca do desenvolvimento da 

ideia de Direitos Humanos, já podemos perceber como os Direitos 

Humanos se baseiam em uma perspectiva Ocidental, desde os fatos 

históricos escolhidos como “marco” da conquista de direitos. Relembra-se 

o fato, por exemplo, de que concomitantemente à época das revoluções 

burguesas, ocorriam na América, duas lutas por direitos que foram 
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ocultadas da história. Em 1804, ocorreu a Revolução do Haiti que buscava 

a independência do país e foi uma luta por direitos que coloca o Haiti como 

a primeira nação negra de escravos iletrados a se tornar independente. Mas, 

não é reconhecida como marco por ser uma revolução feita por negros que 

eram seres considerados como não pessoas. E, em 1780-1781, ocorrem o 

movimento de Tupac Katari e Bartolina Sisa na Bolívia contra o domínio 

espanhol. Fica claro, que só se levam em consideração as lutas por direitos 

que ocorrem em países do Norte Global, ocultando as lutas protagonizadas 

por negros e índios por exemplo. (BALDI, 2014). 

São ocultadas, outras narrativas de lutas por conquistas de direitos. 

Como afirma Baldi (2014), no século XVII, diversas narrativas de negros 

libertos, questionando a escravidão, foram formuladas. Porém, elas são 

esquecidas, como se a escravidão fosse apenas um “mero acidente de 

percurso na modernidade” e não algo constituinte da colonialidade do 

poder e constitutivo do sistema mundo moderno-colonial. Só no Brasil, a 

escravidão aconteceu durante séculos, e não é considerada como um marco 

na violação dos direitos humanos e nem na luta por direitos. A 

colonialidade como a face ocultada e perversa da modernidade é 

sistematicamente esquecida.  

Percebe-se que a abordagem tradicional busca explicar o 

desenvolvimento da ideia de direitos humanos a partir de uma história, em 

sua maioria, intra-europeia, e marcadamente Ocidental. E essas questões 

devem ser enfrentadas para questionarmos o caráter “universal” dos 

Direitos Humanos. 

Após a assinatura da Declaração sobre a Concessão da 

Independência aos Países e povos colonizados, que se deu por meio da 

resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral da ONU, o discurso, acerca do 

“desenvolvimento”, enfatiza o que resultará em inúmeras intervenções dos 

países considerados “desenvolvidos” nos países “subdesenvolvidos,” que 

“por acaso” são ex-colônias. Vale ressaltarmos que o discurso do 
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“desenvolvimento” começa a ser amplamente difundido a partir da segunda 

metade do século XX e se estende até os dias de hoje.  

As ideias de desenvolvimento e subdesenvolvimento surgem, 

portanto, como forma de substituir a “missão civilizadora” pela ideia de se 

levar o desenvolvimento aos demais países. O discurso do 

“desenvolvimento”, consequentemente, irá refletir de inúmeras formas, no 

âmbito internacional, desde a metade do século XX até o século XXI. As 

grandes potências desenvolverão diversas instituições e programas para 

levar o desenvolvimento aos países subdesenvolvidos, o que demonstra o 

triunfo do capitalismo. 

A esse respeito, Boaventura afirma que iniciou uma cultura que 

desenvolve “Duplos critérios na avaliação das violações dos direitos 

humanos, complacência para com os ditadores amigos, defesa do sacrifício 

dos direitos humanos em nome dos objetivos do desenvolvimento – tudo 

isso tornou os direitos humanos suspeitos enquanto guião 

emancipatório.” (grifo meu) (SANTOS, 1997, p.4) 

Frente a esses fatos podemos ver o caráter ambivalente do discurso 

de direitos humanos: 

 

Essa ambiguidade faz parte do arcabouço dos valores dos 

interventores aceitos como universais. No entanto, quando se 

observa que esses valores são criação social dos estratos 

dominantes de um sistema-mundo específico, a questão 

revela-se de modo mais fundamental. O que estamos usando 

como critério não é o universalismo global, mas o 

universalismo europeu conjunto de doutrinas e pontos de vista 

éticos que derivam no contexto europeu e ambicionam ser 

valores universais globais – aquilo que muitos de seus 

defensores chamam de lei natural – ou como tal são 

apresentados. Isso justifica, ao mesmo tempo, a defesa dos 

direitos humanos dos chamados inocentes e a exploração 

material a que os fortes se consagram. É uma doutrina 

moralmente ambígua. Ela ataca os crimes de alguns e passa 

por cima dos crimes de outros, apesar de usar os critérios de 

uma lei que se afirma natural. (WALLERSTEIN, 2007, P. 59-

60) 

 

Com o fim da Guerra Fria algumas questões ainda se levantam 

diante da nova postura política que se manifesta na postura do Banco 
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Mundial em que a ideia de “boa governança” se liga conceitualmente e 

operacionalmente à noção de direitos humanos. Após o fim da Guerra Fria, 

os governos ocidentais e outras entidades procuraram universalizar as 

instituições políticas da democracia liberal por meio da elaboração de 

modelos de 'governança democrática' e governança legítima por meio do 

discurso de direitos humanos.  

Contudo, Anghie procura demonstrar que as iniciativas de 

democratização e de boa governança transformam os direitos humanos em 

um mecanismo para promover uma versão específica de economia de 

mercado. Podemos ver isso na afirmação de Upendra Baxi citada por 

Anghie: 

Eu acredito que o paradigma da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem está sendo firmemente suplantado por um 

paradigma dos direitos humanos amigável ao mercado e 

favorável ao comércio. Este novo paradigma reverte a noção 

de que os direitos humanos universais são projetados para a 

dignidade e bem-estar dos seres humanos e insiste, ao invés 

disso, sobre a promoção e proteção dos direitos coletivos do 

capital global de forma a ‘justificar’ o bem-estar e a dignidade 

da corporação frente as do ser humano. (BAXI apud 

ANGHIE, 2004, p. 256)258 

 

Desta forma, os direitos humanos são utilizados para expansão da 

economia capitalista. Além disso, vale perceber que as iniciativas de 

"democratização" são baseadas em um conceito muito superficial de 

democracia, uma “democracia de baixa intensidade” que é um mecanismo 

inadequado para uma verdadeira transformação política. Essas iniciativas, 

ainda nos colocam uma questão a se pensar: “A democracia pode ser 

imposta e, ainda assim, permanecer democrática?” (PANIKKAR, 2004, p. 

226) 

Assim, o discurso de direitos humanos, como se aprende hoje, é a 

 
258 “I believe that the paradigm of the Universal Declaration of Human Rights is being 

steadily supplanted by a trade-friendly, maket-friendly, human rights paradigm. This new 

paradigm reverses the notion that universal human rights are designed for the dignity and 

well being of human beings and insists, istead, upon the promotion and protection of the 

collective rights of global capital in ways that ‘justify’ corporate being and diginity over 

that of the human person.   
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linguagem hegemônica da dignidade humana e colabora para a perpetuação 

de uma estrutura de poder hegemônica, eurocentrada e ocidental, criada a 

partir da lógica moderna. Segundo Boaventura esse discurso convencional 

de direitos humanos caracteriza-se: 

 

Considero um entendimento convencional dos direitos 

humanos como tendo as seguintes características: os direitos 

são universalmente válidos independentes do contexto social, 

político e cultural em que operam e dos diferentes regimes de 

direitos humanos existentes em diferentes regiões do mundo; 

partem de uma concepção de natureza humana como sendo 

individual autossustentada e qualitativamente diferente da 

natureza não humana; o que conta como violações de direitos 

humanos é definido pelas declarações universais, instituições 

multilaterais (tribunais e comissões) e organizações não 

governamentais (predominantemente baseadas no Norte).( 

SANTOS, 2013, P.25) 

 

Dessa maneira, podemos perceber que a forma como o discurso dos 

direitos humanos se apresenta para nós representa a linguagem da 

colonialidade e do imperialismo, deixando de lado o seu potencial 

libertador. Diante disso, é necessário refletir o que os direitos humanos 

representam para os estados não europeus, para os povos não europeus, 

para as minorias hitóricas. 

Devemos assim reconhecer, os fundamentos da DUDH e entender o 

seus limites para que possamos transcendê-los.  

Tendo em vista os fundamentos apresentados, podemos retomar as 

perguntas: “Quem” fala o que são Direitos Humanos? Os Direitos 

Humanos servem eficazmente à luta dos excluídos, dos discriminados e 

explorados, ou a torna mais difícil? Diante da diversidade de formas de 

existir e da pluralidade epistemológica, há o acolhimento dessas demandas 

pelos Direitos Humanos como concebidos pela Modernidade? 

A negação da diversidade, a simplificação da vida jurídica tem um 

impacto significativo sobre a constituição do pensamento acerca dos 

direitos humanos. A intenção do pensamento jurídico de criar um conceito 

ou uma definição expressa do que sejam os direitos humanos, trouxe como 

consequência a negação da pluralidade da realidade em que estão inseridos 
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os seres humanos. Sobre essa simplificação Fariñas afirma:  

 

A racionalidade jurídica moderna, sobre a qual se assenta a 

construção teórica dos direitos humanos, está presidida pelo 

paradigma da ‘simplicidade’, o qual tem contribuído, por 

meio do pressupodto epistemológico da reductio ad unum, o 

ocultamento e a ‘hiper-simplificação’ da pluralidade, da 

diversidade e da complexidade ontológicas das sociedades e 

dos processos sociais comcretos. Segundo aquele, a única 

fonte dos direitos e obrigações se encontra na própria razão 

do indivíduo, o qual determina o valor universal do sistema 

jurídico moderno baseado na primazia do indivíduo, cuja 

consequência é a simplicidade do Direito.(tradução minha) 

(FARIÑAS apud MARTÍNEZ, 2011, p.455)259  

 

Diante disso, Boaventura (2009, p. 44) nos leva à reflexão de que, 

de forma mais ampla, a modernidade e o direito moderno (direito nacional, 

direito internacional, direitos humanos) só se expandem, globalmente, na 

medida em que violam todos os princípios sobre os quais assentam a 

legitimidade histórica do paradigma da democracia e dos direitos humanos. 

Ou seja, a modernidade e mais especificamente os direitos humanos só nos 

apresentam paradoxos. “Assim, direitos humanos são violados para que 

possam ser defendidos, a democracia é destruída para que garanta sua 

salvaguarda e a vida é eliminada em nome da sua preservação.”260 

(tradução minha) (2009, p. 45)   

Levando em consideração esses apontamentos sobre o direito e uma 

abordagem decolonial sobre o tema, questões importantes se impõem: 

Como ocorre a relação na “comunidade internacional”261 entre os países 

 
259 “La racionalidad jurídica moderna, sobre la cual se asienta la construcción teórica de 

los derechos humanos, ha estado presidida por el paradigma de la ‘simplicidad’, el cual há 

contribuido, mediante el presupuesto epistemológico de la reductio ad unum, al 

ocultamiento y a la ‘hipersimplificación’ de la pluralidad, la diversidad y la complejidad 

ontológicas de las sociedad y de los procesos sociales concretos. Según aquél, la única 

fuente de derechos y obligaciones se encuentra en la propia razón del individuo, lo cual 

determina el valor universal del sistema jurídico moderno basado en la primacía del 

individuo, cuya consecuencia es la simplicidad del Derecho.” 

260  “Los derechos humanos son así violados com objeto de ser defendidos, la democracia 

es destruída para salvaguardar la democracia, la vida es eliminada para preservar la vida.” 

261 Importante a reflexão de Jacques Sémelin sobre a ideia de “comunidade 

internacional”: “Apesar de aceita, a expressão comunidade internacional é estranha. É um 

bom exemplo de oximoro. De fato o internacional pode ser tudo menos ‘comunitário’, de 

tal forma os interesses dos Estados são, muitas vezes contraditórios. Quando se fala da 
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poderosos e os países não tão poderosos assim? De que forma essa relação 

influencia no estabelecimento do que seja os Direitos Humanos? Como 

pode ocorrer o respeito à diversidade diante de um cenário internacional 

em que poucos países ditam as diretrizes a serem seguidas? 

Percebe-se, portanto, que são importantes vários questionamentos 

sobre aquilo que entendemos como Direitos Humanos: 

 

A despolitização do mundo é uma ideologia recorrente 

utilizada pelo poder que se tornou hegemônico para manter 

sua hegemonia. Nas palavras de Slavoj Zizek: ‘a luta pela 

hegemonia ideológico-política é por consequência a luta pela 

apropriação dos termos espontaneamente experimentados 

como apolíticos, como que transcendendo as clivagens 

políticas’. Uma expressão que ideologicamente o poder 

insiste em mostrar como apolítica é a expressão ‘Direitos 

Humanos’. Os direitos humanos são históricos, logo políticos. 

A naturalização dos Direitos Humanos sempre foi um perigo, 

pois coloca na boca do poder quem pode dizer o que é natural, 

o que é natureza humana. Se os direitos humanos não são 

históricos e sim, direitos naturais, devemos nos perguntar 

quem é capaz de dizer ou quem pode dizer o que é o natural 

humano em termos de direitos. 

Ao contrário, se afirmarmos os direitos humanos como 

históricos, estamos reconhecendo que nós somos autores da 

história, portanto, o conteúdo destes direitos deve ser 

construído nos diversos e plurais espaços de convivência 

social, pelo diálogo aberto, do qual todos possam fazer parte 

sem hegemonias. Ao contrário, se afirmamos esses direitos 

como naturais, retiramos os direitos humanos do livre uso 

democrático e os transferimos para um outro espaço 

sacralizado, intocável. Neste outro espaço encontraremos o 

significado sacralizado do que é natural. Quem é este que 

pode dizer o que é natural? Deus? Os sábios? Os filósofos? A 

natureza? Não. A resposta, por tudo o que foi dito até aqui, é 

muito simples: aqueles que têm poder para dizê-lo. 

(MAGALHÃES, 2012. P.62) 

 

 No entanto, um resíduo de transcendência permanece em relação 

ao discurso de Direitos Humanos. Cada vez que um pobre, um oprimido, 

um torturado, uma minoria se utiliza da linguagem dos direitos humanos, 

pois esse é o único discurso, atualmente, disponível, para resistir e lutar 

 
comunidade internacional, evoca-se, sobretudo, o papel das grandes potências que, 

precisamente por serem potentes, podem impor a lei às menores ou se aliar contra um 

Estado ameaçador para trazê-lo ao bom-senso pela pressão ou pela força, se necessária 

armada”. SÉMELIN, 2009. P. 182 
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contra as opressões e exclusões, o potencial libertador dos Direitos 

Humanos se revela. E, é visando esse potencial libertador, que devemos 

pensar em uma reconstrução contra-hegemônica e intercultural dos Direitos 

Humanos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, para além das origens coloniais do direito 

internacional e as noções de lei natural, jus gentium e missão 

cristianizadora, vimos que no século XIX o imperialismo se estabeleceu 

pelo mundo. Justificando-se pela missão civilizadora. As noções de 

Soberania e ordem internacional sustentam, assim, o imperialismo. Por 

fim, vimos que a manifestação mais contemporânea da lógica excludente 

no discurso do direito internacional é os Direitos Humanos. A partir da 

metade do século XX surge como argumento de justificativa de 

intervenção do Norte Global no Sul Global. 

Diante disso, questionei o sentido universal dos Direitos Humanos. 

Não questionei os avanços que a noção de Direitos Humanos representa, 

mas questionei os limites do sentido universal. Pois, ao confrontarmos as 

colonialidades, percebemos que mesmo com a proclamação universal dos 

direitos humanos o mundo segue assistindo a episódios de violência 

contínuos, marginalizações, opressões, exclusões, uniformizações das 

diversidades. O que deflagra os limites dessa compreensão. Demonstrando 

que as contribuições dos direitos humanos foram orientadas para benefícios 

apenas de uma parte da humanidade.  

Concluo, pensando que para o Direito Internacional Público se 

tornar instrumento libertador, como quer a renovação da tendência 

historiográfica na matéria, é necessária a ampliação do seu espectro 

epistemológico que se abra à diversidade de povos e experiências pelo 

mundo em contrapartida à tendência homogeneizadora e violenta que 

imperou até o momento.  
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