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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica a décima terceira edição 

da Revista Diálogo Jurídico do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito.

 Seguindo a tradição consolidada nas edições anteriores e respeitando o compromisso com a 

produção e difusão do conhecimento, de forma democrática e plural, mas rigorosa, as contribuições 

deste número se caracterizam pela qualidade científica, originalidade, atualidade e relevância dos 

temas abordados.

As pesquisas que constituem este número propõem  uma visão multifacetada dos fenômenos e 

processos que ganham corpo no cenário jurídico nacional, internacional e global, e repercutem  seus 

efeitos nos diferentes setores da sociedade. Você, leitor, irá encontrar informações e reflexões sobre 

institutos do Direito Constitucional, Civil, Penal, Internacional, além de temáticas relacionadas com 

a Bioética, direitos fundamentais e democracia. Contudo, uma questão que deflui do diversificado 

conjunto de estudos selecionados para este número da Revista, intersectando os diversos temas 

tratados a partir de diferentes perspectivas, relaciona-se com a vontade de constituição (K. Hesse) 

e a necessária defesa da normatividade do Direito Constitucional no mundo “terrível e complicado” 

(A. Gramsci) da globalização ou mundialização da economia, na qual a intensificação das interações 

transfronteiriças, coloca em cheque, por um lado, os conceitos e princípios basilares da teoria do 

Direito, como a unidade do ordenamento jurídico, a hierarquia das normas e a segurança jurídica, por 

outro a garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa e os direitos sociais dos indivíduos e 

coletividades, considerados contextualmente a partir das próprias peculiaridades.

Além de todo o conteúdo doutrinário, científico, este periódico se permite navegar pelos mares 

da doce poesia de um professor apaixonado pela palavra, pela docência, pela vida: Prof. Genuino 

Sales.  E é com esta composição que a Faculdade Farias Brito apresenta a comunidade acadêmica, a 

sociedade como um todo, mais uma edição da Revista Diálogo Jurídico. Boa leitura!

Profª. Dra. Elisabeth Linhares Catunda
                (Organizadora) 



AUDIRE

É preciso ouvir os salmos desencarnados
acompanhados pelos saltérios
mais sonoros
para a remissão dos pecados do mundo.
É preciso ouvir a saparia do brejo
a cantar a canção tumultuada
no fascínio da noite orvalhada de sonhos
e varada de pesadelos.
É preciso ouvir o palavreado dos bêbados 
e o monólogo intraduzível dos loucos.
É preciso ouvir o poema reescrito
nos rochedos pelas ondas enfurecidas
que arrastam a carniça da solidão.
É preciso ouvir o rufar sanguinário
dos tambores de guerra
e a voz balsâmica dos pregadores
do evangelho da paz.
É preciso ouvir o barulho
das correntezas do rio
e o silêncio milenar dos peixes
que carregam nas escamas
a prata lavrada nas águas barrentas
do desconhecido.
É preciso ouvir o estampido demoníaco 
dos canhões da desgraça
que disparam misérias
das bocas entorpecidas de fome
das crianças sem alfa
que viverão na incerteza do ômega.
É preciso ouvir o tropel dos cavaleiros 
em busca de um novo Santo Graal
e o batuque do xangô
em desafio à galheta e à patena dos altares.
É preciso ouvir a confissão dos vilões
que levam embrulhos incógnitos
para a ceva dos alucinados
na avenida fétida
que termina no largo da perdição.
É preciso ouvir os solfejos 
do último rouxinol da manhã
e o andar tardio dos camelos
no deserto à procura da mirra
escondida no fundo insondável da manjedoura.
É preciso ouvir... ouvir ...ouvir
Coelum et terram
para, certamente, compreender
e finalmente amar.

                                                                   Genuino Sales
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A clonAgem terApêuticA à luz dA bioéticA

Marcela SoareS cidade 1

cecília Érika d’alMeida lôbo2 

resumo:

A clonagem terapêutica suscita grandes divergências quanto ao seu desenvolvimento, pois utiliza 
células-tronco de embriões que não serão mais usados em reproduções assistidas, para fins de cura 
e consequente melhor qualidade de vida dos seres humanos. A bioética vem como conciliadora para 
trazer soluções às questões éticas, morais, científicas e jurídicas. A técnica não reprodutiva foi também 
analisada à luz da teoria principialista, mas ressaltando no presente artigo que a clonagem terapêutica 
pode ser um grande progresso para a ciência e para a sociedade.  

pAlAvrAs-chAve: 

Bioética. Células-tronco. Clonagem Terapêutica.

AbstrAct: 

Therapeutic cloning raises serious disagreements about its development, because it uses stem cells 
from embryos that are no longer used in assisted reproduction, for healing purposes and consequently 
better quality of life for humans. Bioethics comes as conciliatory to bring solutions to the ethical, 
moral, scientific and legal questions. The non-reproductive technique was also analyzed in the light of 
the principialist theory but highlighting in this article that therapeutic cloning could be a breakthrough 
for science and society. 

Keywords: 

Bioethics. Stem Cells. Therapeutic Cloning.

1. introduÇÃo

Há décadas os seres humanos vêm sendo usados em experimentos que passam despercebidos 
ao conhecimento da sociedade. Um exemplo relevante é a Segunda Guerra Mundial onde pessoas 
foram utilizadas como cobaias nos campos de concentração, passando por experimentos dolorosos e 
que representaram a violação total à dignidade humana. 

 Então, para julgar essas crueldades foi criado o Tribunal de Nuremberg, feito na cidade de 
Nuremberg, na Alemanha, onde vários julgamentos foram realizados para garantirem o respeito pela 
dignidade da pessoa humana e pela autonomia nas pesquisas que fossem realizadas com seres humanos. 
Foi elaborado a partir desses julgamentos o Código de Nuremberg, cujo fim era que a pesquisa fosse 
desenvolvida só após o consentimento do participante, além do resguardar da dignidade do sujeito.

 Após esses fatos, é importante citar o Relatório Belmont no campo bioético, cujo propósito foi 
avaliar rigorosamente as pesquisas que utilizassem crianças, idosos e deficientes como participantes, 

1 Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito – FFB; Pesquisadora do Programa de Pesquisa Jurídica 
da Faculdade Farias Brito – FFB; Estagiária do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Fórum Clóvis Beviláqua.

2 Mestre em Direito com ênfase em ordem constitucional pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Especialista em 
Educação do Ensino Superior e Professora da Universidade de Fortaleza – UNIFOR.
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ficando estabelecidos três princípios, sendo estes: o respeito pelas pessoas, que afirma que os indivíduos 
detêm vontade e liberdade próprias para decidirem o que for melhor para si; a beneficência oriunda da 
prática médica, afirma que os benefícios devem ser maiores e os danos evitados; e a Justiça que visa 
à igualdade no âmbito da pesquisa, onde os benefícios devem ser distribuídos igualmente para todos. 

 Já no Brasil, vigora a resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº. 196, do ano de 1996, que 
regulamenta e direciona como devem ser as pesquisas com seres humanos. 

 Porém, com a contínua evolução das pesquisas científicas, além de seres humanos serem 
participantes, animais também são utilizados. Em 1997, nasceu Dolly, uma ovelha clonada a partir 
de uma célula mamária de outra ovelha adulta da sua mesma espécie. Com esse marco na área da 
clonagem, a comunidade científica começou a cogitar e ao mesmo tempo a temer que seres humanos 
também viessem a ser clonados, pois a técnica relativa à clonagem reprodutiva de seres humanos ainda 
é insegura, já que podem nascer seres humanos com anomalias ou qualquer tipo de doença genética. 
Este tipo de clonagem foi proibido quase no mundo todo.

 Entretanto, há outro tipo de técnica de clonagem que é defendida pela comunidade científica, mas 
que muitos países ainda não aceitam, que é a clonagem terapêutica. Nesta, através do uso de células- 
tronco embrionárias pode estar a solução para a cura de doenças que são tidas como irreversíveis, v.g, 
o mal de Parkinson, ou para a produção de tecidos humanos que foram perdidos em decorrência de 
grandes queimaduras. Mas essa técnica de clonagem será melhor abordada no decorrer do artigo. 

 No Brasil, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que será citada em outro 
momento, embasada no art.5º, da Lei Nacional de Biossegurança, foi permitida a pesquisa com 
células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia com o objetivo de desenvolver a clonagem 
terapêutica, mas sem desobedecer o que está previsto no artigo já citado. 

 A função do art. 5º é impor certa restrição, pois a pesquisa que utiliza células-tronco para 
fins terapêuticos acontecerá caso os embriões sejam inviáveis, isto é, não tenham sido utilizados no 
procedimento de fertilização in vitro; ou se esses embriões estiverem congelados por período igual ou 
superior a três anos (em razão da dúvida sobre a viabilidade destes embriões criopreservados), além  
de ser submetida à aprovação de comitê de ética em pesquisa.

Há, também, restrições quanto ao avanço científico da pesquisa para terapias, que são geradas 
por ausência de compreensão referente à matéria. Pois não é preciso que a pesquisa esteja totalmente 
ligada ao modo como o conhecimento será aplicado, porém deve existir para que novos avanços 
possam ser diagnosticados, todavia o que deve ser fiscalizado é como esse conhecimento será posto 
em prática, para que a falta de ética não venha a acontecer. 

O objetivo dessa pesquisa bibliográfica é demonstrar aspectos positivos com relação à clonagem 
não reprodutiva (terapêutica), buscando conceituá-la e diferenciá-la da clonagem reprodutiva, bem 
como explanar sobre células-tronco e sobre a discussão gerada em torno de embriões excedentários 
e criopreservados, relacionando esses assuntos à clonagem terapêutica, finalizando com a explicação 
dos princípios bioéticos e com a análise da técnica à luz dos mesmos.

Ademais, o propósito deste trabalho de pesquisa é contribuir e não esgotar a discussão, em 
razão da riqueza e complexidade do tema.
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2. A clonAgem reprodutivA e A clonAgem terApêuticA: conceito e distinÇÕes

A clonagem não é recente no mundo, pois vem sendo testada há séculos por cientistas em busca 
de resultados, para verem até onde a clonagem pode dar certo, assim como os debates sobre a temática 
adquiriram maiores proporções no decorrer dos anos.

 Como já foi abordado, o grande marco da clonagem foi em 1997, quando a população mundial 
conheceu a ovelha Dolly, clone de uma ovelha adulta da mesma raça, tornando-se notícia nos jornais 
de todo o mundo e na revista Nature. Esta clonagem foi realizada pelo cientista Ian Wilmut e a sua 
equipe do instituto Roslin, na Escócia.

 Para que Dolly nascesse foi retirada de uma ovelha adulta, da sua mesma raça, uma célula 
mamária, que foi posta no citoplasma de um óvulo não fecundado de outra ovelha, e quando o embrião 
se formou, foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que gestou Dolly. Sendo, o procedimento 
feito por reprodução assexuada e não por fertilização in vitro.

 Com esse grande acontecimento, muitas expectativas foram geradas sobre a probabilidade da 
clonagem humana. Contudo, gerou dúvidas quanto à clonagem, deixando debatedores sobre o assunto 
com opiniões divergentes sobre o tema.

 O dicionarista Aurélio Buarque de Holanda (2009, p.240)3  define a clonagem como introdução 
de material genético de uma célula em outra célula que passa a possuir e a multiplicar a informação 
genética da primeira.

 Sabe-se que tentativas para clonagem de seres humanos já foram feitas, mas pela insegurança 
da técnica e devido ao risco de um ser humano nascer com deficiências ou anomalias, os cientistas 
que iniciaram o procedimento não prosseguiram até o final.

 As técnicas utilizadas para a clonagem humana são duas: a reprodutiva e a terapêutica.  
A primeira é obtida através da fertilização in vitro, pois visa à reprodução de clones humanos a partir 
do material genético que é doado por aquele que deseja a clonagem. Mas o uso da técnica reprodutiva 
não é aceita por macular o princípio da dignidade humana, pois todo o ser humano tem o direito de 
ser geneticamente único, já que ser geneticamente igual a outra pessoa poderia acarretar traumas ao 
ser clonado ou esta pessoa poderia desenvolver alguma doença que o doador genético tenha.

Já a segunda técnica, é destinada aos fins terapêuticos, que através de células-tronco ou do uso 
de embriões, visa à produção de tecidos e órgãos humanos, servindo para o tratamento de doenças que 
são consideradas incuráveis, p.ex., o mal de Parkinson e o diabetes, ou repor algum tecido, órgão ou 
estrutura óssea atingida por queimadura de terceiro grau e espessura total.4

A clonagem reprodutiva é inaceitável pela legislação brasileira e também por grande parte da 
legislação estrangeira, podendo ser citados alguns países, tais como a Argentina, a Alemanha e a França 
que a proíbem penalmente. No Brasil, a punição penal está prevista no art. 26, da Lei de Biossegurança 
que afirma que quem realizar clonagem humana, terá pena de reclusão de 2 a 5 anos, acrescido de multa.

3 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa - 7. Ed – Curitiba: Ed. 
Positivo; 2008, p. 240.

4 As queimaduras podem ser classificadas de primeiro, segundo e terceiro grau com base na aparência dos sinais e 
sintomas de lesão dos tecidos. Também podem ser consideradas de espessura parcial ou de espessura total, de acordo 
com a destruição dos tecidos. Numa queimadura de espessura parcial não existe invasão da derme e os tecidos podem 
regenerar-se na espessura total, todas as camadas da pele ficam destruídas e o tecido subcutâneo, o músculo e o osso 
podem também ser atingidos. Extraído do site:http://www.queimados.com.pt/Queimaduras.
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São inúmeras as questões levantadas a respeito da clonagem humana reprodutiva, uma delas é 
que mesmo que o ser humano seja igual geneticamente a pessoa escolhida para ser clonada, ele nunca 
vai ser completamente igual, pois teria que ter vivido as mesmas experiências que aquela pessoa 
viveu. Contudo, o índice de problemas de saúde pode ser elevado, pois a doença de um adulto, pode 
se desenvolver rapidamente no clone, levando a óbito mais cedo.

Com relação ao risco que gera a clonagem reprodutiva de seres humanos, Matilde Carone Conti 
faz referência a uma explicação de Ian Wilmut apresentada em uma de suas conferências: 

Na melhor tentativa, obteve-se um grupo de células que chegou a um estágio de 
desenvolvimento embrionário de seis células. Esse fato demonstra que havia um problema 
no embrião. Sabe-se que quando uma célula se divide forma duas outras. Ou seja, uma 
célula se torna duas células, duas células se transformam em quatro, que geram oito 
células – não seis (2004, páginas 8 e 9) 5

 Através da explicação de Ian Wilmut, pode-se perceber o quanto a técnica de clonagem 
reprodutiva é falha e quantas anomalias podem ser geradas, pois na tentativa descrita acima, a célula 
não se multiplicou corretamente, o que poderia acarretar uma série de consequências infelizes se fosse 
levada adiante, e se posteriormente esse embrião visse a nascer. 

A decisão da Suprema Corte Brasileira, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), 
nº. 3510, legalizou indiretamente a clonagem terapêutica, indo de acordo ao que está previsto no 
art. 5º da Lei 11.105/05, nos quais estão previstos os embriões inviáveis e os embriões que estejam 
congelados a partir de 3(três) anos da data da lei, produzidos por fertilização in vitro. Legalizando, 
assim, indiretamente a clonagem terapêutica.

A clonagem não reprodutiva tem os seus aspectos positivos, dentre estes: que as células-
tronco podem se tornar outras células do corpo; a cópia de células do corpo de uma pessoa que sofreu 
queimadura pode ser utilizada para restituir o tecido danificado e a utilização da clonagem de células 
pode ajudar na cura de um paciente com Alzheimer.

Entretanto, a clonagem terapêutica infringe a dignidade da pessoa humana no caso de serem 
utilizados para fins de pesquisa embriões pré-implantatórios, que não passaram pela criopreservação, 
ou embriões viáveis, que contenham todo o material genético, para que a clonagem terapêutica seja 
desenvolvida, pois o ser humano está sendo visto e usado como um objetivo e não como um fim em 
si mesmo. Sendo desrespeitado o direito à vida do embrião.

Porém, de acordo com a decisão do STF6 mencionada acima, o que se pode entender é que os 
embriões previstos no art.5º da Lei de Biossegurança devem ser utilizados para fins terapêuticos, já que 
não vão ser mais implantados em útero materno. Se tais embriões forem simplesmente descartados, 
indivíduos que precisam da cura de doenças irreversíveis não terão nenhuma chance de melhora e o 
direito à vida digna estará sendo violado. Desta forma, o uso dos embriões descartáveis não atinge a 
dignidade da pessoa humana, ao contrário é uma forma de concretizá-la. 

5 CONTI, Matilde Carone Slabi. Biodireito: A Norma da Vida. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 9.

6 ADI 3510 – Decisão do Supremo Tribunal Federal que regulamentou as pesquisas com células-tronco embrionárias, 
declarando constitucional o art.5º da Lei 11.105/05. Extraído do site: http://www.stf.jus.br
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3. genomA humAno. célulAs-tronco e clonAgem terApêuticA.

 Há 59 anos James Wattson e Fracis Crick contribuíram para a evolução do mundo da ciência 
quando apresentaram a estrutura cristalina do DNA (Ácido Desoxirribonucleico – transmissor de 
características hereditárias), fazendo com que o genoma, que é o conjunto das informações genéticas 
de cada pessoa, pudesse ser estudado mais profundamente, tanto que em 1990 foi o criado o Projeto 
Genoma Humano, tendo entre suas finalidades mapear todos os genes humanos. 

 Segundo a definição de Antônio Houaiss (2004, p.368)7, gene é a unidade hereditária e genética 
do cromossomo que determina as características físicas e funcionais de um indivíduo. 

É no gene que se encontram as informações genéticas de um ser humano, o que o torna diferente 
das demais pessoas, sendo um ser humano geneticamente único. É importante ressaltar que o corpo 
humano possui aproximadamente trinta mil genes.

O genoma humano, também vem contribuir com a terapia gênica. Pois através desta, patologias 
são tratadas pela transmissão de informações para células específicas do paciente, como células 
germinativas ou somáticas (células reprodutivas como óvulos e espermatozoides), havendo a troca 
dos genes causadores de doenças por genes que já estão modificados na sua essência. 

 Há também a terapia gênica que se utiliza de células-tronco, que são células que se dividem 
mais rapidamente que as demais e originam células da mesma natureza das células geradoras, além 
de poderem se diversificar em vários tecidos humanos.

 As células-tronco se classificam da seguinte forma:

● Totipotentes – São originárias da fecundação e podem produzir qualquer célula embrionária;

● Pluripotentes – Derivam das células-tronco totipotentes, mas não podem produzir as células 
dos anexos embrionários e da placenta;

● Multipotentes – Produzem células de várias classes;

● Oligopotentes – São capazes de produzir células de uma só classe, mas não se diversificam 
em todos os tecidos;

● Unipotentes – Produzem um só tipo de célula.

 

 As células-tronco embrionárias, que só são achadas nos embriões de seres humanos e cuja 
classificação está estabelecida em totipotentes e em multipotentes, por terem a grande facilidade em 
se transformarem, são de grande valia na área terapêutica, principalmente no que se refere a clonagem 
terapêutica. 

 No entanto, o grande dilema bioético gira em torno da destruição do embrião para a obtenção 
de células-tronco, pois viola diretamente o princípio da dignidade humana, além do receio do mau uso 
que pode acontecer por parte daqueles que fazem pesquisa com células-tronco para fins terapêuticos. 

 Porém, como já foi abordado, a corte suprema brasileira decidiu baseada no art. 5º da 
Lei Nacional de Biossegurança, que a clonagem terapêutica é permitida através da pesquisa com  

7 HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa – 2. Ed – Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2004, 
p. 368.
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células-tronco para fins terapêuticos que estão congeladas há mais de três anos ou quando os embriões 
são inviáveis para implantação, mediante a autorização do casal que doou os embriões. 

 Se os embriões não serão mais implantados, correndo o grande de risco de serem jogados 
no lixo, por que não utilizá-los em pesquisas para o benefício de pessoas que sofrem com doenças 
irreversíveis, além de estarem proporcionando a esperança de cura a pessoas que sofrem diariamente 
com a patologia?  Por que não utilizá-los para melhorar o estado de pessoas que perderam um tecido 
em consequência de uma grande queimadura? 

 São vários os questionamentos, mas a clonagem terapêutica é fonte de esperança para aqueles 
que vivem sem saberem se um dia vão ser curados de determinadas patologias ou terão seus tecidos 
restituídos e, assim, será dado fim a tantas angústias. 

 Enfim, o que tem que ser fiscalizado é como essas pesquisas serão desenvolvidas para que 
se evitem irresponsabilidades com uso de células tão relevantes, e não evitar a clonagem terapêutica 
como se fosse uma realidade tenebrosa, pelo contrário, ela permite que as pessoas ganhem uma nova 
vida. 

4. os embriÕes criopreservAdos e os eXcedentários

Muito é debatido entre os doutrinadores sobre a questão do uso células-tronco embrionárias 
para fins de pesquisa e terapia. As discussões giram em torno do início da vida humana e dos direitos 
do embrião, em especial, o direito à vida.

 Diversas são as teorias que buscam explanar onde a vida inicia. Porém, a mais aceita é a teoria 
concepcionista cuja ideia maior é que a vida inicia a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide.

O embrião que se desenvolve a partir da concepção possui o seu próprio genoma, não tendo a 
sua genética igual à de nenhuma outra pessoa, nem mesmo dos seus pais. Sendo possuidor de direito 
e de personalidade desde o instante em que foi concebido, sendo, então, sujeito de direitos. 

 A vida é o bem supremo de todo ser humano. Sobre o assunto, Cláudia Regina Loureiro citou 
o grande constitucionalista José Afonso da Silva, que foi preciso ao explicar como se desenvolve a 
vida: 

A riqueza significativa da vida é de difícil apreensão porque é algo dinâmico que se 
transforma incessantemente. É mais um processo que se instaura com a concepção, 
transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que mude de qualidade, deixando, 
então, de ser vida para ser morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo 
e incessante contraria a vida. (2009, páginas 83 e 84) 8

O que se percebe é a obra perfeita do curso da vida, que começa com a concepção, desenvolve-se 
com o passar dos anos, até chegar ao seu último estágio que finda com o falecimento. Tudo que possa 
atrapalhar o desenvolver natural, já vai de conflito ao direito à vida.   

 O direito a vida é não só primário como também imprescindível a todo indivíduo, desde o 
momento da concepção até o nascer com vida, englobando também outros direitos, tais como o direito 
à saúde, à educação, e principalmente, tendo a dignidade da pessoa humana como norteadora. 

8 LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães. Introdução ao Biodireito. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, páginas 83 e 84.
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Um ponto relevante é o das técnicas de reprodução assistida, que através de um intenso estímulo 
ovariano, uma maior quantidade de óvulos é produzida para serem retirados e inseminados através do 
uso de meios técnicos. Para que se evite uma gravidez múltipla e o risco de aborto, não se transfere 
para o útero acima de quatro embriões, sendo o destino dos demais embriões, os excedentários, a 
criopreservação, ou seja, serão congelados para que não sejam eliminados. 

Contudo, o grande dilema se insere no uso das células-tronco desses embriões para fins de 
pesquisa. Sendo de entendimento de vários doutrinadores que há a violação direta do direito à vida, 
já que esses não tiveram a oportunidade de nascer. 

De acordo com Kant, o ser humano é um fim em si mesmo, não podendo ser visto como meio. 
Se for utilizado como meio de obtenção para qualquer coisa, não estará sendo cumprido o seu papel 
natural. 

A respeito da utilização do embrião como meio, Claudia Regina discorre: 
(...) a utilização do embrião como meio, para pesquisas científicas e como fonte de 
células-tronco, são violações ao direito fundamental e natural a vida, porque restringem 
o direito que o embrião tem de ter uma vida digna.(2009, p. 89).9

 Contudo, e já abordado em tópico anterior, o entendimento da suprema corte, através da  
ADI 3510, permitiu as pesquisas com células-tronco embrionárias com finalidade terapêutica. Sendo 
válido frisar que só serão usados embriões excedentários provenientes de reprodução assistida e de 
acordo com o item II, do art. 5º, da Lei 11.105.

Mas se esses embriões não serão mais utilizados pelo casal, não é a melhor alternativa mantê-los 
congelados por anos a fio sem saber se o material genético permaneceria como era antes, ou seja, perfeito. 

Então, é oportuno dá-los outro destino, mesmo sendo diferente daquele que todos esperavam 
(a implantação na cavidade uterina), sendo este o de permitir a sua utilização para pesquisas com fins 
terapêuticos, cuja finalidade suprema é que através de pesquisa técnica e eticamente realizada, portas 
possam se abrir para a existência de inúmeras soluções.

5. Aspectos bioéticos relevAntes
5.1 – A teoriA principiAlistA

 O desencadear de vários acontecimentos durante os anos 60 contribuíram para a consolidação 
da Bioética com disciplina. Porém, foi em 1971 que houve o grande marco histórico bioético.  
O responsável por tão importante evento foi o Biólogo e Oncologista Van R. Potter com sua obra 
Bioética: Uma ponte para o futuro. Nesse livro, o vocábulo “Bioética” foi empregado pela primeira 
vez dentro de um contexto ecológico.

Potter, então visualizou a ponte para o futuro descrita no livro como a ligação do campo 
biológico ao bem-estar humano, ambiental e animal, o que tornaria a Bioética apta para caminhar ao 
lado do desenvolvimento científico. Inserido também nesse contexto a aposta do autor na ética livre 
de interesses morais e que fosse a busca para a salvação humana. Assim, a Ética e a Biologia juntas 
formariam o espírito da Bioética.
9 LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães. Op. Cit., p. 89.
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 É válido esclarecer que a palavra Bioética é formada pela junção das palavras gregas: bios 
(vida) + ethos (ética). Adriana Maluf apud Raul Marino Jr. conceitua do seguinte modo: 

É o estudo transdisciplinar entre Biologia, Medicina, Filosofia (Ética) e Direito 
(Biodireito) que investiga as condições necessárias para uma administração responsável 
da vida humana, animal e responsabilidade ambiental. Considera, portanto, questões onde 
não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, 
os transgênicos e as pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral 
de cientistas em suas pesquisas e suas aplicações. (2010, p.6) 10

A Bioética é considerada uma ciência transdisciplinar por abranger várias áreas do conhecimento 
com a finalidade de buscar soluções para os inúmeros casos que se inserem no seu contexto. Onde 
não há consenso moral, como nos casos descritos na citação acima, procura resolver os dilemas que 
os envolvem sempre respeitando a ética.

  Porém, há outro acontecimento de suma relevância para o mundo bioético: o Relatório Belmont, 
oriundo da Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos em Pesquisas Biomédicas que 
foi instituída pelo governo norte-americano. O fim maior desse documento era realizar pesquisas que 
envolvessem idosos, crianças, pessoas portadoras de deficiências etc., com total minúcia, pois diversos 
casos de pesquisas com esse tipo de participantes resultou em debates sobre o tema “ética em pesquisa”.

 Então, buscando evitar complicações futuras nas pesquisas científicas, o relatório sugeriu três 
princípios, dependentes entre si e que garantiriam a harmonia principiológica quando fossem aplicados, 
sendo verdadeiros guias para as pesquisas científicas.  

  Foram três princípios: começando pelo respeito pelas pessoas. Neste, os indivíduos deveriam 
ser tratados como autônomos e protegidos contra possíveis abusos, participando de pesquisas apenas 
se demonstrassem vontade, e só consentiriam com os procedimentos investigativos após conterem 
informações suficientes sobre a pesquisa que seria desenvolvida. 

Seguindo pelo da beneficência, no qual o pesquisador teria compromisso de garantir o bem-estar 
das pessoas envolvidas no experimento, devendo maximizar os benefícios e evitar os danos.

 Finalizando pelo da justiça, mais conhecido como equidade social, pois proporcionava o 
reconhecimento de diferentes necessidades para a defesa de interesses iguais. 

 No entanto, com a grande repercussão mundial do relatório, logo foi criado o livro Princípios 
da Ética Biomédica dos autores Tom Beauchamp e James Childress, cujo objetivo era verificar quais 
princípios guiariam os dilemas morais e biomédicos existentes. 

O livro seguiu o mesmo caminho do Relatório Belmont, criando quatro princípios. Sendo 
estes: a autonomia (o respeito pelas pessoas), a beneficência, a não maleficência e a justiça. Com o 
acréscimo do princípio da não maleficência e da mudança do respeito pelas pessoas por autonomia, 
firmou-se a teoria principialista. 

10 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 6.
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Nesta teoria ficou estabelecido que não há hierarquia entre os princípios, e se houver confronto 
entre eles, o problema deve ser analisado por completo para que se defina qual princípio resolverá 
determinada situação. 

 A autonomia, princípio de maior força e conceito circular (pois para exercer a autonomia, a 
pessoa tem que ser autônoma), afirma que a pessoa deve ser livre e responsável por aquilo que escolher, 
pois o ser autônomo é pré-requisito das moralidades, devendo ser respeitado sempre por sua vontade, 
crenças e valores. Tendo também garantia de vontade crianças, idosos, deficientes mentais, entre outros, 
mesmo que a autonomia seja mínima. E para qualquer atitude que seja tomada, sempre deve haver o 
consentimento livre e informado do sujeito ou do seu responsável legal. 

 Na beneficência, o pesquisador deve estar comprometido em assegurar o bem-estar dos 
experimentandos, sempre maximizando os benefícios. O médico também deve seguir a mesma linha, 
pois dependendo do caso de cada paciente, deve mostrar a sua opinião, mas deixar a pessoas optar 
pelo que for melhor, buscando sempre a elevação das benfeitorias. 

 Já a não maleficência, decorre da beneficência e da máxima ética médica primum non nocere 
(significa acima de tudo, não cause danos). Não podendo nem o médico e nem o pesquisador gerarem 
danos intencionais.

 Por fim, há o princípio da justiça que faz referência ao meio social e afirma que deve haver 
imparcialidade na distribuição dos benefícios derivados da pesquisa e da prática médica, não 
podendo algumas pessoas serem mais favorecidas que outras. Vale frisar que Beauchamp e Childress 
compreendem esse princípio também sob a ótica da justiça distributiva. Sobre o assunto, Edna Raquel 
Hogemann explica: 

Entendem o princípio da Justiça como sendo a expressão de justiça distributiva. Essa 
justiça distributiva como sendo a distribuição justa, equitativa e apropriada na sociedade 
de acordo com normas que estruturam o termo cooperação social. Uma situação de justiça, 
de acordo com esta perspectiva, estará presente sempre que uma pessoa receber benefícios 
ou encargos devido às suas prioridades ou circunstâncias particulares. (2003, p.59) 11

 Na sociedade, apesar das diferenças entre as pessoas, deve haver essa distribuição equitativa 
da justiça, onde as liberdades e desigualdades precisam ser apreciadas, tratando igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais.

Entretanto, a Bioética não pode se limitar a teoria principialista, já que a sociedade e as pesquisas 
científicas evoluem. Já que é multidisciplinar, deve também seguir abordagens de outras ciências, 
como o Direito, a Sociologia, a Medicina, entre tantas outras para a solução de dilemas, quais sejam, 
o aborto, a clonagem, e a doação de órgãos.

5.2. A Análise dA clonAgem terApêuticA à luz dos princÍpios bioéticos

Os princípios da Bioética (a teoria principialista) foram criados em 1979 com a finalidade 
de serem verdadeiros guias nas ações científicas nas quais seres humanos fossem utilizados como 
experimentandos, bem como para evitar os abusos e a falta de ética.
11 HOGEMANN, Edna Raquel Rodrigues Santos. Conflitos Bioéticos: O Caso da Clonagem Humana. Rio de Janeiro: 

Ed. Lumen Juris, 2003, p. 59.
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 No que se refere ao uso da clonagem terapêutica não pode ser diferente, ou seja, é relevante 
a sua análise à luz principiológica, já que deriva de pesquisas com fins de terapia, nas quais pessoas 
chegam a participar para que testes sejam feitos e resultados sejam alcançados.

O indivíduo ao participar de pesquisas com objetivo terapêutico deve ser informado de todo 
o procedimento pelo pesquisador ou médico, para então consentir com o que ocorrerá, pois tem a 
capacidade de se autogovernar, ou seja, é ser portador de vontade, de moral e apto para fazer suas 
escolhas, dessa forma, cumpre-se o princípio da autonomia. 

Já aquelas que não podem demonstrar o seu consentimento, isto é, que não respondem por si 
mesmas, tais como crianças, absoluta e relativamente incapazes, quem responde são seus familiares 
ou pessoas legalmente responsáveis. 

Ademais, o bem também deve ser sempre praticado para que haja a busca de uma melhor 
qualidade de vida para o sujeito da pesquisa, fazendo com que os interesses humanos sejam superiores 
ao científico. Assim, concretiza-se a beneficência, onde o usufruir do avanço da ciência e o resguardo 
à dignidade humana caminham lado a lado. 

Eis um exemplo de benefício da técnica de clonagem não reprodutiva: 
Novas e interessantes perspectivas foram abertas com relação à utilização da técnica de 
clonagem para obtenção de células-tronco embrionárias para a medicina regenerativa 
humana. É o caso da clonagem humana para produzir tecidos para autotransplante. 
A experiência adquirida com a experimentação em clonagem permitiria uma maior 
compreensão e conhecimento da genética no que diz respeito à criação de órgãos de 
animais geneticamente alterados a fim de que possam ser transplantados com êxito em 
seres humanos, aumentando assim a disponibilidade de órgãos, sem ter que depender da 
morte de um doador, como na maioria dos casos. (EDNA HOGEMANN, 2003, p.170)12 

Conforme salientado, uma das possibilidades de avanço da técnica é a produção de tecidos 
através de órgãos de animais geneticamente modificados com o fim de transplante para seres humanos, 
diminuindo a doação de órgãos oriunda de defunto e permitindo melhora de vida ao receptor. 

 O princípio da não maleficência, por derivar da beneficência, estabelece que os danos devam 
ser evitados ao participante da pesquisa, fazendo com que a conduta do investigador não fuja da ética, 
para que excessos sejam evitados. 

Por fim, o princípio da justiça busca garantir uma distribuição igualitária, universal e justa dos 
benefícios gerados em prol da saúde. Todavia, é preciso haver uma conscientização dos riscos caso haja 
insucesso na experiência. Após essa explanação, é viável que os iguais sejam tratados igualmente, e os 
desiguais de forma desigual, pois se o tratamento não for de acordo com a condição física, a participação 
e a distribuição de benfeitorias serão injustas e não igualitárias, configurando violação ao princípio.         

6. conclusÃo

 Com a evolução tecnológica nas pesquisas científicas na área terapêutica, de onde decorre a 
clonagem não reprodutiva, levarão a sociedade e estudiosos a debater não só aspectos positivos, como 
também jurídicos e éticos. A Bioética por ser multidisciplinar, servirá para mediar os conflitos que 
girarão em torno da ciência e das questões éticas. 

12 HOGEMANN, Edna Raquel Rodrigues Santos. Op. Cit., p.170.
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 A grande discussão está presente no uso de células-tronco de embriões que não serão mais 
implantados no útero, para estudos científicos em busca de cura e regeneração de tecidos. Pois além 
da destruição embrionária, alega-se a violação à dignidade humana e ao direito à vida. 

  É relevante observar como a clonagem terapêutica se desenvolverá, já que pode ser a solução 
para patologias que afligem a sociedade e para a criação de tecidos corporais que foram danificados, 
sem deixar de acompanhar como a técnica será empregada para que atitudes mal-intencionadas sejam 
evitadas. 

 As opiniões divergentes sobre o tema sempre existirão, mas alguns doutrinadores já concordam 
com a clonagem para fins de terapia, basta também que a sociedade possa conhecer melhor o tema para 
que se estabeleça a concordância de ideias e, assim, a técnica não será vista com olhares preconceituosos, 
mas sim com a visão justa e coerente. 
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resumo: 
A Copa do Mundo de Futebol é tida, sob o ponto de vista econômico, como sendo uma grande 
oportunidade de desenvolvimento para o país-sede da competição, em decorrência dos vultosos 
investimentos em infraestrutura nos mais diversos setores da economia. No Brasil, o evento ganha 
contornos diferenciados conferidos pela paixão nacional por esse esporte, o qual se apresenta como 
unanimidade no gosto de todos os brasileiros. De fato, esse esporte exerce força social semelhante a 
que Roberto DaMatta atribui ao carnaval, aproximando (ainda que pontualmente) ricos e pobres, num 
mesmo gosto, sob uma mesma bandeira, dando a ideia de superação de nossos profundos antagonismos 
sociais5. Para o antropólogo, nesses momentos a “casa” (esfera privada) vira “rua” (esfera pública) e 
a “rua” vira “casa”, diluindo as fronteiras entre essas instâncias e legitimando práticas naturalmente 
inaceitáveis noutras circunstâncias. O presente artigo tem como meta analisar os aventados impactos 
econômicos desse megaevento para o País, trazendo também a lume a inobservância de direitos sociais 
básicos por parte de seus organizadores.

pAlAvrAs-chAve: 
Copa do Mundo de Futebol. Impactos Econômicos. Direitos Sociais.

AbstrAct: 
The World Cup of Soccer is held under the economic point of view, as a great development opportunity 
for the host country of the competition as a result of significant investments in infrastructure in various 
sectors of the economy. In Brazil, the event takes differentiated shapes conferred by national passion 
for this sport, which is presented as unanimity in the taste of all Brazilians. In fact, this sport has social 
force similar to that Roberto Da Matta attaches to the carnival, approaching (even occasionally) rich 
and poor in the same taste, under one flag, giving the idea of overcoming our deep social antagonisms. 
For the anthropologist, in these moments the home (private sphere) turns street (public sphere) and the 
street turns home, diluting the boundaries between these instances and legitimizing practices naturally 
unacceptable in other circumstances. This article aims to analyze the bandied economic impacts of 
this mega event for the country, and bringing to light the failure of basic social rights by its organizers.
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1. introduÇÃo

A eleição do Brasil, para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014, contextualiza-se ao 
pujante crescimento econômico pelo qual o País vem passando na última década. O conjunto de 
políticas adotadas tem permitido a melhoria das condições de vida da população; o reconhecimento da 
cidadania vem, gradualmente, sendo percebido por parcelas da população antes alijadas do processo 
de decisão; o clima de otimismo entre os brasileiros é, em geral, elevado; e, no cenário internacional, 
o Brasil tem alçado relevância como uma potência mundial. 

Esse megaevento (assim como os Jogos Olímpicos a ocorrerem na cidade do Rio de Janeiro 
em 2016) seria, portanto, um momento de coroamento dessa marcha ascendente de desenvolvimento 
econômico e social, sendo uma oportunidade de mostrar para o mundo as riquezas e potencialidades 
nacionais.

Não são poucas nem tímidas as promessas de desenvolvimento econômico e aporte de capitais 
que o mercado aponta. Fala-se em expansão do mercado interno, aumento da demanda, desenvolvimento 
da indústria nacional, criação de novos postos de trabalho, qualificação de trabalhadores, melhorias 
nos sistemas de transporte urbano e aeroviário, além de grande divulgação de nossas belezas naturais 
e consequente expansão do turismo internacional.

A despeito da força desse discurso entusiasta é preciso, contudo, analisar os fatores sob a ótica 
dos direitos humanos e dos direitos fundamentais albergados pela ordem constitucional. Desse modo, 
sob muitos aspectos pode-se visualizar desrespeito a diversos direitos básicos, dos quais se entremostra 
mais evidente aquele referente ao direito de habitação, não se descuidando ainda de outros problemas 
que vão muito além da moradia. 

Diante das inúmeras e questionáveis exigências da FIFA6, o País se vê às voltas da aprovação de 
uma Lei Geral da Copa (Projeto de Lei nº 2330/2011), a qual desafia a ordem constitucional vigente. 
A bola ainda não rolou em campo, mas o jogo já começou, e é importante a sociedade fortalecer-se 
para defender adequadamente seus direitos. 

2. Aspectos econÔmicos: investimentos e impActos

Estudo realizado pela consultoria internacional Ernst & Young, juntamente com a FGV – 
Fundação Getúlio Vargas7, demonstra os supostos benefícios e malefícios que a Copa do Mundo de 
2014 pode vir a causar ao País.

O estudo, intitulado Brasil Sustentável: Impactos Socioeconômicos da Copa do Mundo 2014, 
analisa os impactos econômicos que o grande evento pode acarretar ao Brasil. Estima-se que sejam 
investidos diretamente R$ 112,79 bilhões na economia brasileira, somando-se ainda R$ 22,46 bilhões a 
serem gastos com infraestrutura. Todo esse investimento impactará sobremaneira o mercado econômico 
do País, gerando um efeito cascata em diversos setores da economia nacional. 

A prioridade dos investimentos serão as doze cidades-sede do evento, uma vez que Rio de Janeiro 
(RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA), possuem necessidades 
estruturais relacionadas à energia, rede hoteleira, segurança, transportes, planejamento urbano etc.

6 Federação Internacional de Futebol Associado (tradução de “Fédération Internationale de Football Association”).

7 ERNST & YOUNG, FGV. Brasil sustentável: impactos socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014. 2010.
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As políticas públicas a serem implementadas nestas localidades visam suprimir tais deficiências 
e, ainda, impedir que o País seja mal visto pelos investidores estrangeiros. Aspecto relevante também 
mencionado no citado estudo refere-se ainda à questão socioambiental. Neste ponto, o estudo aponta 
a “sugestão de indicadores quantitativos” para os organizadores do evento, os quais tomam como base 
a Copa de 2006, realizada na Alemanha.

O estudo apresentado pela Ernst & Young observa que a efetivação positiva da Copa do 
Mundo ocorre com o aproveitamento do “legado” deixado com o término da competição8. Embora se 
superestime o impacto econômico deixado pelo evento, a verdade é que os benefícios das obras deixadas 
com o gasto público, muitas vezes, não ocorre na prática. Comumente, inexiste correlação entre as 
construções dos estádios-sede da copa e o desenvolvimento da região onde eles foram construídos.

Em trabalho intitulado Quanto vale o show? Impactos Econômicos Regionais da Copa do 
Mundo 2014 no Brasil, analisou-se os possíveis efeitos do megaevento futebolístico no Brasil, tendo 
por base os efeitos da Copa do Mundo na Alemanha em 2006, “constataram que as expectativas 
estavam sobrevalorizadas, de forma que os empregos adicionais eram somente temporários e os custos 
de infraestrutura e promoção da Copa-2006 foram significativos”9. Tal situação apenas contribuiu para 
o aumento do desemprego com o término da competição.

Diante disso, resta verificar se o financiamento público da Copa do Mundo possui um retorno 
mais positivo do que aquele despendido com questões prementes da sociedade, tais como saúde e 
educação. A construção de novos estádios embora aumente a atividade econômica, acarreta também, 
em boa parte dos casos, a subutilização das obras construídas, encarecendo a manutenção das mesmas. 
Exemplo disso ocorreu com a Coreia do Sul e com o Japão, após a Copa do Mundo de 2002, bem 
como na África do Sul, conforme denunciado na obra organizada por Eddie Cottle10.

Em outra senda, o evento pode servir como via de aceleração de obras emergenciais nas  
cidades-sede, beneficiando a infraestrutura urbana destas cidades, mas ocasionando também o 
desalojamento de famílias e comunidades inteiras para que seja feito o redimensionamento do solo 
urbano para a alocação e acomodação de turistas e investidores estrangeiros.

Fortaleza, por exemplo, receberá R$ 9 bilhões em investimentos, incluindo reforma de estádios, 
saneamento, saúde, turismo e transportes, correspondendo este último item a um percentual de 63,3% 
do valor total11. Dados colhidos no sítio virtual do Ministério dos Esportes indicam alguns dos vultosos 
investimentos a serem feitos na capital cearense. 

Dentro do plano de infraestrutura previsto para a Copa de 2014 para a cidade de Fortaleza, 
está prevista a instalação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT). Eles fariam a ligação dos turistas 
que desembarcassem no Porto do Mucuripe (vindos de transatlânticos e aportados no novo terminal 
portuário de passageiros – já em construção na Praia Mansa) com o estádio do Castelão, bem como 
com o Aeroporto Internacional Pinto Martins. O custo do empreeendimento é de R$ 170 milhões. 
8 Idem, p. 26.

9 DOMINGUES, Edson Paulo; BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio; MAGALHAES, Aline Souza. Quanto vale o 
show? Impactos econômicos dos investimentos da Copa do Mundo 2014 no Brasil. In: Estudos Econômicos, FEA-
USP, São Paulo, vol. 41, n.2, 2011, pp. 409-439.

10 COTTLE, Eddie (org.). South Africa’s World Cup. A legacy for whom? Scottsville: University of KwaZulu-Natal 
Press, 2011.

11 IMPACTOS da Copa do Mundo no espaço urbano: debates em Fortaleza. Espaço Banal. Disponível em: < http://
www.espacobanal.com.br/2011/04/impactos-da-copa-do-mundo-no-espaco.html >. Acesso em 15/04/2012.
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Todavia, a obra é bastante questionada quanto a impactos sociais, pois prevê a remoção de 
muitas famílias localizadas em comunidades no caminho previsto para o trajeto do VLT. A previsão é a 
de que as famílias desabrigadas sejam realocadas em conjuntos habitacionais no bairro do Jangurussu, 
área urbana com parcos recursos de higiene e saúde.

Por sua vez, o estádio Castelão receberá investimento de R$ 617,2 milhões, com reformulação 
na malha viária no entorno da arena e construção de um centro esportivo moderno e multifuncional. 
Além desses investimentos, outros R$ 244,4 milhões serão investidos em equipamentos diretamente 
destinados à Copa do Mundo em Fortaleza.

Para se ter uma ideia geral dos investimentos e alocações de recursos da Copa do Mundo 2014, 
além dos efeitos nos PIB’s regionais das cidades-sede do evento, reproduzem-se abaixo algumas tabelas 
e gráficos dos possíveis impactos econômicos que poderão sofrer estas regiões12.

 

Infraestrutura 
urbana

Part. (%) Estádio Part. (%)

BNDES  1499,0 14,8 3427,6 64,8 4926,6 32,0
Financiamento Caixa  6422,3 63,5 0,0 0,0 6422,3 41,7
Governo Distrital  0,0 0,0 340,0 6,4 340,0 2,2
Governo Estadual  1740,6 17,2 1156,4 21,9 2897,0 18,8
Governo Municipal  452,0 4,5 34,1 0,6 486,1 3,2
Clube Atlético Paranaense  0,0 0,0 113,0 2,1 113,0 0,7
Esporte Clube Internacional  0,0 0,0 130,0 2,5 130,0 0,8
São Paulo Futebol Clube 0,0 0,0 85,0 1,6 85,0 0,6
Total 10113,9 100,0 5286,1 100,0 15400,0 100,0

Fonte: Ministério do Esporte

Fonte de recursos Total Part. (%)
Obras  

TABELA 1: Investimentos previstos em obras para a Copa-2014 (R$ milhões).

 

Cidades-Sede Valor (R$ milhões) Part. (%) % PIB Mun. % PIB Estadual

Manaus (AM) 1837,80 11,93 5,34 4,37
Fortaleza (CE) 1031,60 6,70 4,22 2,05
Natal (RN) 695,00 4,51 8,66 3,03
Recife (PE) 1168,00 7,58 5,64 1,88
Salvador (BA) 1131,30 7,35 4,23 1,03
Belo Horizonte (MG) 1431,60 9,30 3,75 0,59
Rio de Janeiro (RJ) 1910,00 12,40 1,37 0,64
São Paulo (SP) 3096,50 20,11 0,97 0,34
Curitiba (PR) 603,90 3,92 1,60 0,37
Porto Alegre (RS) 498,60 3,24 1,49 0,28
Cuiabá (MT) 894,70 5,81 11,32 2,10
Brasília (DF) 1101,00 7,15 1,10 1,10
Total 15400,00 100,00 1,95 0,70
Fonte: Ministério do Esporte (2010) e IBGE (PIB de 2007).

TABELA 2: Investimentos previstos por Cidades-Sede para a Copa-2014.

Os investimentos previstos, conforme indicados nas tabelas acima, são amplamente justificados, 
em razão dos impactos previstos na tributação, aumento de renda, oferta de empregos, elevação da 
produção nacional de bens e serviços, além de consequente impacto no Produto Interno Bruto nacional 
e local (Estados e cidades-sede).

12 DOMINGUES, BETARELLI JUNIOR, MAGALHAES. Quanto vale o show? Impactos econômicos dos investimentos 
da Copa do Mundo 2014 no Brasil, op. cit.
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O estudo da Ernst & Young e FGV aponta para os setores mais beneficiados: construção civil, 
alimentos e bebidas, serviços prestados às empresas, serviços de energia, água, gás, esgoto e limpeza 
urbana, serviços de informação, turismo e hotelaria. Segundo o estudo, esses setores terão um aumento 
de produção da ordem de R$ 50 bilhões13. Os maiores investimentos serão em tecnologia da informação, 
expansão e adequação do parque hoteleiro, investimento em mídia e publicidade, construção e reforma 
de modernos estádios esportivos, reurbanização das cidades, e investimentos em segurança pública.

Do ponto de vista da criação de empregos, o estudo citado indica a geração de 3,63 milhões 
de empregos ao ano no período pré-copa, ou seja, de 2010 a 2014, gerando a renda estimada de  
R$ 63,48 bilhões, com impactos diretos no fluxo interno de capitais, expansão do crédito e aceleração 
da economia nos anos subsequentes à Copa do Mundo. Além do aporte de capital no mercado interno 
originado da renda aumentada, indica-se ainda um aumento da entrada de capitais através das despesas 
com o consumo dos visitantes, beneficiando os setores de hotelaria, alimentação, compras, transporte, 
cultura, lazer e comunicação.

 

Estados
Ind. alimentícia, 
bebidas, fumo e 
biocombustíveis

Serviços de 
transporte 
rodoviário

Serviços de 
transporte aéreo

Serviços 
prestados às 

famílias
Demais setores

Amazonas 6,77 6,77 6,77 6,77 2,30
Ceará 2,19 2,19 2,19 2,19 0,74
Rio Grande do Norte 5,11 5,11 5,11 5,11 1,73
Pernambuco 2,17 2,17 2,17 2,17 0,73
Bahia 1,06 1,06 1,06 1,06 0,36
Minas Gerais 1,02 1,02 1,02 1,02 0,34
Rio de Janeiro 1,07 1,07 1,07 1,07 0,36
São Paulo 0,88 0,88 0,88 0,88 0,29
Paraná 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20
Rio Grande do Sul 0,42 0,42 0,42 0,42 0,14
Mato Grosso 3,11 3,11 3,11 3,11 1,05
Distrito Federal 1,77 1,77 1,77 1,77 0,59
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das simulações com o modelo IMAGEM-B

TABELA 3: Choque de produtividade da operação das infraestruturas urbanas (var. %).

 

Municípios PIB (var.%)
PIB (var. R$ milhões 

de 2003)
Emprego 
(var.%)

Emprego (ocupações 
equivalentes) - mil

Manaus (AM) 5,87 2448,51 2,08 8,63
Fortaleza (CE) 3,66 1055,51 2,48 13,88
Natal (RN) 6,40 625,56 3,88 10,30
Recife (PE) 3,13 1337,64 2,37 12,74
Salvador (BA) 1,72 862,21 1,76 12,12
Belo Horizonte (MG) 1,87 2459,91 2,98 36,25
Rio de Janeiro (RJ) 0,58 1005,93 0,33 7,23
São Paulo (SP) 0,73 3363,41 0,98 41,06
Curitiba (PR) 0,99 779,22 1,86 13,73
Porto Alegre (RS) 0,41 376,61 0,87 5,66
Cuiabá (MT) 2,58 365,82 0,90 1,85
Brasília (DF) 0,11 58,20 -0,54 -5,14
Total 1,25 14738,54 1,26 158,31

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das simulações com o modelo IMAGEM-B.

TABELA 4: Impactos da Copa 2014 sobre o PIB e o mercado de trabalho das cidades-sede.

13 ERNST & YOUNG, FGV, op. cit., p. 3.
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Apesar da importância de uma análise acurada das oportunidades proporcionadas pelo 
megaevento para as cidades-sede brasileiras, não se pode deixar de refletir sobre os impactos sociais 
que a competição pode engedrar. Dentre aqueles mais visíveis, o direito à moradia é indubitavelmente o 
que mais preocupa, pois a execução de muitos projetos e planos de reurbanização preveem a remoção de 
milhares de famílias. Por fim, além de violações ao direito de moradia, destacam-se ainda a precarização 
das relações de trabalho, impactos ao meio ambiente e a dificuldade de acesso a informações.

3. os primeiros gols contrA dA copA 2014

De início, é importante destacar que a Copa do Mundo é um evento organizado por uma 
entidade privada, a qual tem como parceiros algumas das maiores corporações a nível global, tais 
como McDonald’s, Adidas, Visa, Budweiser, Coca-Cola etc. O fato per se de ter a seu lado essas 
megaempresas não teria grandes problemas, ocorre, contudo, que embora a Copa do Mundo seja um 
evento privado, boa parte do aporte de recursos para sua realização sai dos cofres públicos e, como o 
evento prevê reserva de mercado para os parceiros da FIFA, há um claro privilégio comercial e uma 
diminuta participação de competidores desses parceiros autorizados. Esse aspecto é denunciado por 
Eddie Cottle, para quem os patrocinadores de megaeventos superestimam benefícios em face de custos 
reduzidos14.

Os projetos de preparação das cidades-sede para a Copa de 2014 trazem consigo um amplo 
cabedal de violações a direitos fundamentais: tais como moradia, condições decentes de trabalho, acesso 
a informação, meio ambiente equilibrado, além de outros que são direta ou indiretamente atingidos. 

Não se está a dizer que o evento não tenha aspectos positivos, os quais impactam o 
desenvolvimento do País do ponto de vista social e econômico. Mas o que não se pode deixar de 
observar é que os atraentes números acima indicados devem ser cotejados com o desrespeito aos 
direitos de quem já tem poucos direitos.

3.1. direito à morAdiA

O dossiê da articulação nacional dos Comitês Populares da Copa, Megaeventos e Violações de 
Direitos Humanos no Brasil apontam para a estimativa nacional de remoção de 150 a 170 mil pessoas15 
em decorrência da construção de equipamentos previstos pelos projetos de reurbanização no contexto 
da Copa do Mundo. 

Em Fortaleza, os comitês indicam que mais de 15 mil famílias serão atingidas por obras 
relacionadas à Copa do Mundo. O relatório inclui, nesse número, impactos de obras como a urbanização 
do rio Cocó, Maranguapinho e Vertente Maritima (Programa de Urbanização com Inclusão Social – 
PREURBIS), Projeto Vila Mar, localizado no Pirambu e projeto Aldeia da Praia, localizado no Serviluz.

Do total de remoções, 2.500 casas seriam removidas para instalação do Veículo Leve sobre 
Trilhos. Ocorre que, segundo o Governo do Estado do Ceará, mudanças no projeto reduzem esse 

14 COTTLE, Eddie, op. cit., p. 2.

15 COMITÊS POPULARES DA COPA. Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil. Publicado em 
dezembro de 2011. Disponível em: < http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=ite
m&task=download&id=19 >. Acesso em 13/04/12. p. 14.
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número de desapropriações para 1.700 casas16. Pode-se afirmar que as alterações no projeto é fruto da 
mobilização que as comunidades localizadas à beira de trilhos vêm fazendo17. Não se pode olvidar, 
contudo, que essas mudanças também têm natureza estratégica, pois levam também a uma redução 
dos custos de execução.

Além da instalação do VLT, a implantação do sistema de Bus Rapid Transit (BRT) – que prevê 
a exclusividade de uma faixa para tráfego de ônibus nas avenidas Alberto Craveiro e Raul Barbosa – 
removerá também 1.500 famílias da comunidade do Lagamar18. A questão ganha contornos de violação 
de direitos ainda mais grave considerando a falta de informações por parte da população a respeito 
dos projetos que serão executados e das incertezas que cercam os projetos que atingem diretamente 
suas vidas. 

O direito à moradia é um direito fundamental enunciado constitucionalmente no art. 6º da 
CF/88, tendo sido incluso naquele rol pela EC nº 26/2000. A própria Constituição já fazia menção ao 
direito em questão, de forma indireta, no art. 24, IX, e no art. 7º, IV. No plano internacional, o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1996) promulgado no Brasil por meio 
do Decreto 591/1992 determina que os Estados-Partes devem reconhecer o direito de toda pessoa à 
moradia adequada.

Nesse sentido, a Relatora Especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Moradia 
Adequada, Raquel Rolnik, apresentou relatório denunciando problemas relacionados ao direito à 
moradia no contexto dos megaeventos esportivos19. A urbanista faz uma breve contextualização das 
violações acarretadas ao direito à moradia em cidades que sediaram megaeventos esportivos. Para a 
relatora, 

Uma vasta experiência demonstrou que os projetos de reabilitação adotados para 
os jogos frequentemente dão lugar a violações generalizadas dos direitos humanos, 
particularmente do direito à moradia adequada. Nas cidades que organizam os eventos, 
são frequentes as denúncias de expulsões e despejos forçados massivos para ceder espaço 
ao desenvolvimento da infraestrutura e à renovação urbana, de redução do acesso à 
moradia como resultado de gentrificação, de operações de grande envergadura contra 
as pessoas sem teto, e de punição e discriminação dos grupos marginalizados.20

É interessante observar que, dentre os problemas apontados por Raquel Rolnik, além das 
desapropriações e remoções, há também uma elevação no valor dos imóveis, forçando muitos moradores 
a buscarem zonas periféricas ante a impossibilidade de pagar aluguéis reajustados por elevadas taxas. 

16 MUDANÇA no projeto do VLT dimunui desapropriações. Portal G1 de Notícias. Dispnível em: < http://g1.globo.
com/ceara/noticia/2012/04/mudancas-no-projeto-do-vlt-dimunui-desapropriacoes-diz-governo-do-ce.html >. Acesso 
em 16/04/2012.

17 Os protestos no Brasil em relação a violações ao direito à moradia em decorrência da Copa do Mundo têm começado 
a ganhar destaque internacional. O jornal norte-americano The Washington Post veiculou recentemente matéria 
sobre protestos por parte do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, em que relata que os protestos aumentarão 
conforme se aproxima o evento. Cf. Group plans to intensify protests against evictions ahead of 2014 World Cup 
in Brazil. The Washington Post. Disponível em: < http://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/group-plans-
to-intensify-protests-against-evictions-ahead-of-2014-world-cup-in-brazil/2012/04/05/gIQA5HkrxS_story.html >. 
Acesso em 16/04/2012.

18 COMITÊS POPULARES DA COPA. Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, op. cit., p. 20.

19 ONU. Human Rights Council. Report of the Special Rapporter on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik. Genebra, 2009.

20 Idem, p. 4. (tradução livre).
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Outrossim, a relatora aponta a vulnerabilidade dos moradores de rua frente as ações de higienização 
social que acompanham tais eventos. 

Na África do Sul, esse fenômeno ocorreu de forma bem clara na Cidade do Cabo, onde se 
construiu o estádio mais caro da Copa de 2010. Lá, foi construída em local afastado da cidade um 
verdadeiro campo de concentração formado por casas (para não dizer containers) de metal, com 
precárias condições de salubridade e, inclusive, isolando os moradores após um determinado horário. 
Pode-se afirmar que esse local, chamado de Blikesdorp (“cidade de metal”, em dialeto africano) é um 
verdadeiro campo de concentração.21

3.2. A copA e violAÇÕes Aos direitos dos trAbAlhAdores

Deve-se destacar que os prazos para entrega dos equipamentos são exíguos e, diante da 
iminência do evento, termina-se por legitimar a violação de um sem-número de direitos trabalhistas, 
inobservando os direitos fundamentais dos trabalhadores. É bem-vinda a lembrança de Ramon Szermeta 
dos “personagens que, ao fim e ao cabo, são os últimos responsáveis pela realização da Copa no Brasil: 
os trabalhadores das diversas categorias profissionais que se esforçarão dia após dia para que tudo 
realmente aconteça”22.

O dossiê dos Comitês Populares da Copa destaca que o direito dos trabalhadores vem sendo 
violado e ameaçado tanto no que concerne ao direito ao trabalho (art. 6º da CF/88) como ao direito do 
trabalho (art. 7º, CLT, convenções da OIT, NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre outras 
normas).23

O primeiro relaciona-se às exigências da FIFA com relação à venda de produtos nas imediações 
(nem tão imediatas) dos locais oficiais de eventos. Isso porque além do comércio dentro dos estádios, 
a FIFA também terá ingerência no comércio em áreas externas (previsto no art. 11 do Projeto de Lei 
Geral da Copa). Isso pode até mesmo impedir alguns pontos comerciais de abrir durante o evento, 
pondo em questão os tão ventilados benefícios para a economia local. 

Essa exclusividade afeta diretamente os trabalhadores assalariados, sem falar dos trabalhadores 
informais. Numerosos nos centros urbanos das cidades-sede, esses trabalhadores constituem um fato 
social que não pode ser esquecido. Tentativas de melhorias em suas condições de trabalho seriam 
louváveis e necessárias, a fim de adequá-las aos critérios da Agenda do Trabalho Decente – defendida 
pela Organização Internacional do Trabalho. 

No que concerne aos direitos dos trabalhadores envolvidos na Copa do Mundo, a pressa para 
concluir as obras têm, segundo denúncias de sindicatos da construção civil, elevado as exigências 
para os trabalhadores.

No contexto das indústrias que dão suporte à Copa do Mundo, sobretudo a indústria têxtil, muitos 

21 ESPN Brasil. O país da Copa tem ‘campos de concentração’ para os excluídos. Vídeo disponível em: < http://espn. 
estadao.com.br/copadomundofifa/noticia/129749_VIDEO+O+PAIS+DA+ COPA+TEM+CAMPOS+DE+CONCEN
TRACAO+PARA+OS+EXCLUIDOS >. Acesso em 12/04/2012.

22 SZERMETA, Ramon. Desrespeito e exploração dos trabalhadores dos jogos. In: Le Monde Diplomatique Brasil. 
n. 52, novembro de 2011.

23 COMITÊS POPULARES DA COPA. Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, op. cit., p. 31.
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trabalhadores laboram sob precárias condições. Durante a última Copa, algumas matérias denunciaram 
a utilização de trabalho infantil para a produção de bolas utilizadas no evento. A OIT reconhece o 
problema e desenvolvem projetos para combater esse tipo de trabalho, em especial no Paquistão.24

Ramon Szermeta indica que alguns sindicatos da Indonésia divulgaram relatórios investigativos 
denunciando as condições precárias de trabalho em fábricas têxteis fornecedoras de materiais para 
marcas como Adidas, Nike e Puma. O articulista, coordenador da campanha Play-Fair Brasil, destaca a 
recorrência de trabalho em condições análogas às de escravo no setor têxtil em São Paulo, com intenso 
uso de mão de obra de imigrantes, sobretudo bolivianos.25

4. As principAis eXigênciAs dA FiFA

Desde 7 de março de 2003, quando o comitê executivo da FIFA confirmou ser na América 
do Sul a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, que o Brasil prepara-se para o evento.  Ainda no 
processo de oferta o Brasil teve que se submeter a dois acordos com a entidade promotora do Evento: 
The Bidding Agreement e The  Hosting Agreement for the 2014 FIFA World Cup, este último com o 
compromisso do Governo Brasileiro de submissão às normas do evento.

Além das sérias exigências técnicas, disponibilizadas como um verdadeiro manual contendo 
as regras para estádios e adjacências26, as principais exigências da FIFA, ou melhor, aquelas que a 
entidade não abre mão de controlar, independente do regramento brasileiro, foram documentadas e 
entregues no dia 6 de outubro de 2011 (em documento oficial) às 12 sedes da copa que reuniram-se 
em seminário. O atrito gira em torno de nove exigências, das quais a FIFA não abre mão, destacando-se 
em especial: ingressos, publicidade exclusiva, liberação de bebidas alcóolicas, nomes dos estádios e 
proteção a direitos comerciais.

Quanto aos direitos comerciais: No documento oficial que dispõe das Regulações (Regulations27) 
a FIFA é a única proprietária e a única que pode usufruir dos direitos comercias advindos da Copa, 
“sem restrições de conteúdo, tempo, espaço e lei”.

15. Commercial rights
1. FIFA is the original owner of all the rights emanating from the FIFA World CupTM 
and any other related events coming under its jurisdiction, without any restrictions as to 
content, time, place and Law. These rights include, among others, all kinds of financial 
rights, audiovisual and radio recording, reproduction and broadcasting rights, multimedia 
rights, marketing and promotional rights and incorporeal rights (such as those pertaining 
to emblems) as well as rights arising under copyright law whether currently existing 
or created in the future subject to any provision as set forth in specific regulations. 28

24 OIT. Elimination of child labour in the soccer industry in Sialkot, Pakistan.  Relatório PAK/00/50/USA. Disponível 
em: < http://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_149869/lang--es/index.htm >. Acesso em 16/04/2012.

25 SZERMETA, Ramon. Op. cit.

26 FIFA. Estádios de futebol: recomendações e requisitos técnicos. 5 ed. Zurique: FIFA, 2011.

27 The Regulations está disponível no sitio virtual da FIFA, em http://pt.fifa.com/mm/document/
tournament/competition/01/47/38/17/regulationsfwcbrazil2014_en.pdf >

28 FIFA. Regulations 2014 FIFA World Cup Brazil. Zurique: FIFA, 2011, p. 22.
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Quanto aos vistos de entrada e permissões de trabalho: O Projeto aprovado no dia 28 de Março 
limita ou pelo menos disciplina a concessão de vistos prevista com muita frouxidão no projeto original. 
Os sete parágrafos acrescentados ao artigo limitam, por exemplo, o prazo de vigência, e fixam a validade 
para os vistos ali concedidos. 

Da meia-entrada: A FIFA não vê com bons olhos a liberação de meia-entrada, prática comum 
no Brasil, a entidade calcula que deixaria de embolsar cerca de US$ 100 milhões (R$ 180 milhões) 
em lucros. 

No seminário das sedes, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, mostrou-se disposto a “pagar a conta”. 
Ou seja, as sedes que desejarem manter o benefício sem ferir o Estatuto do Torcedor ou o Código de 
Defesa do Consumidor teriam de arcar com a diferença do próprio bolso. 

Da liberação de bebida alcoólica: Sendo a FIFA a detentora dos direitos comerciais e tendo 
como parceira uma empresa de cervejaria, nada mais natural que a venda da bebida seja fomentada pela 
entidade; ocorre que a conduta esbarra no artigo 17-A do Estatuto do Torcedor, que proíbe o consumo 
de bebidas alcoolicas, fato que se justifica socialmente pela redução da violência nos Estádios. A FIFA 
já deu o veredito: não abre mão.

Da responsabilização e indenização à FIFA: No The Bidding Agreement apresentado pelo Brasil 
quando de sua candidatura, há texto que afirma que o governo federal deverá indenizar a entidade 
(FIFA) em quaisquer casos de prejuízos gerados por catástrofes naturais, atos de terrorismo ou de guerra. 
Por um erro de tradução, a “Garantia 10” constava menos dura no texto assinado pelo Advogado da 
União – a época Dias Toffoli – o qual se recusou a assinar o texto em Inglês. 

Por fim, há que se salientar que não se tem a pretensão de esgotar os temas em divergência 
entre o governo brasileiro e a FIFA, e sim fazer uma breve análise das exigências que a FIFA fez para 
realização da Copa de 2014. Discorrer-se-á sobre as exigências acatadas e as que foram reprovadas 
pelo Brasil na análise da Lei Geral da Copa.

5. A lei gerAl dA copA: problemAs e contrAdiÇÕes

Em 28 de março de 2012 foi aprovado na Câmara de Deputados o Projeto de Lei nº 2330/2011 
– pertinente à fixação de medidas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo 
Fifa 2014.29

Esse ato normativo, de caráter temporário, prevê vários privilégios à FIFA, tais como: concessão 
de benefícios para proteção e exploração de direitos comerciais, com afastamento da aplicação do 
art. 124, XIII, da Lei 9279/1996 30; deliberações sobre captação de imagem ou sons, radiodifusão e 
acesso aos locais oficiais de competição com deliberação exclusiva da FIFA; criação de sanções civis; 
alterações nas normas de entrada e saída de estrangeiros e permissões de trabalho no Brasil; previsão 
de responsabilidade objetiva da União para com a FIFA, seus representantes legais, empregados ou 
consultores; previsão de titularidade exclusiva da FIFA para fixar os valores dos ingressos; suspensão do 
Estatuto do Torcedor no período da copa, dando margem à comercialização de bebidas em estádios de 
futebol; criação de tipos penais sujeitos à ação penal pública condicionada à representação da FIFA etc.

29 Referido Projeto foi objeto de alteração na redação original, por meio de Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

30 Regula Direitos e Obrigações relativos à Propriedade Industrial.
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Na análise desse ato normativo, há os que vislumbram na referida norma um verdadeiro atestado 
de submissão e colonialismo – por criar normas contextuais de exceção em prol da entidade privada.31 

Tenciona-se neste artigo avaliar a necessidade da norma sob exame, descrevendo suas principais 
alterações e os efeitos da mesma sobre a concepção de soberania, a fim de responder se o Projeto da 
Lei Geral da Copa consegue atender aos anseios do País na realização de uma grande festa pública e 
participativa, assim como às exigências da FIFA e ao mesmo tempo manter-se fiel com as bases do 
Estado Democrático de Direito, preservando os direitos fundamentais.

5.1. breve eXAme de dispositivos do projeto de lei

Suspensão de normas brasileiras
Analisando dispositivos do projeto aprovado, observa-se que ele conceda à FIFA o direito de 

criar territórios próprios, nos quais as regras válidas são as desta Instituição, em detrimento das normas 
vigentes no País, locais esses nos quais funcionarão pontos de venda FIFA, onde valerão as normas 
de segurança da FIFA.

Nesse contexto, convém destacar que a Lei Geral da Copa suspende, por um período anterior 
e posterior ao evento, artigos das leis de Patentes e do Estatuto dos Estrangeiros; dos estatutos das 
Cidades, do Torcedor e de leis municipais que garantem o direito de ir e vir.

Lei de Patentes e propriedade intelectual
Observando o teor dos artigos 3º ao 11 da Lei Geral da Copa constata-se que foram concedidas 

exceções à FIFA para registro de sua marca e afastados ditames da aplicação da Lei 9279/1996, posto 
que não foi exigida a comprovação de condição de alto renome de suas marcas ou da caracterização 
de suas marcas como notoriamente conhecidas.

Ademais, a Lei Geral da Copa prevê rito especial para o registro de marcas relativas à Fifa e 
à Copa de 2014 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), dando prioridade à Fifa no 
registro de marcas e símbolos relacionados ao evento, como os mascotes e os emblemas tanto da 
entidade como do Mundial. Ademais, os prazos para confirmação do registro serão menores do que 
os praticados atualmente, e a Fifa fica isenta de algumas taxas que seriam cobradas pelo registro.

Restrição comercial
Uma das polêmicas da Lei Geral se refere às chamadas zonas de restrição comercial32. O texto 

enviado pelo Executivo previa a criação de zonas em torno dos estádios e locais oficiais das competições 
– ou seja, locais criados pela FIFA e por ela administrados e geridos comercialmente, que abrangiam, 
inclusive, vias de acesso, onde apenas pessoas autorizadas pela Instituição referida poderiam realizar 
comércio e propaganda.

31 A exemplo dos deputados federais Chico Alencar e Iva Valente (PSOL).

32 Segundo o § 1º, do art. 11, da Lei Geral da Copa, os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos locais oficiais 
de competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente, considerando os requerimentos da 
FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos os requisitos desta lei e observados o perímetro máximo de 2 km 
(dois quilômetros) ao redor dos referidos locais oficiais de competição.
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Analisando a redação atual da lei, observa-se que a delimitação das áreas de restrição “não 
prejudicará as atividades dos estabelecimentos regularmente em funcionamento, desde que sem qualquer 
forma de associação aos eventos”.

Assim, constata-se que ambulantes legalizados pelas prefeituras que atuem nessas áreas terão 
seus direitos comerciais garantidos. Vale destacar que esta última previsão não estava contida no projeto 
original, todavia era imprescindível para garantir a subsistência de pessoas que já exerciam atividade 
comercial regulamentada antes do evento gerido pela FIFA. 

Das sanções civis
No que pertine às sanções civis, a Lei Geral define punições para cambistas e para os que 

forem flagrados nas áreas em volta dos estádios, ou mesmo nas ruas no entorno dos estádios, fazendo 
propaganda. 

Igualmente, restou disciplinada a proibição de promoções que envolvam o uso de ingressos e 
que a transmissão pública dos jogos não pode envolver a cobrança de ingressos ou estar associada à 
promoção comercial de algum produto. 

A norma referida destaca que quem praticar qualquer uma destas atividades será obrigado a 
indenizar a FIFA. 

Vistos de entrada e permissões de trabalho
A Lei Geral da Copa possibilita a concessão automática de vistos de entrada e permissões de 

trabalho à FIFA, “a qualquer indivíduo que ela indicar”, à equipe dos “parceiros comerciais da FIFA”, 
situação que leva o Brasil a perda do controle quanto à entrada de estrangeiros em território nacional. 

Nesse caso, verifica-se o estabelecimento de fronteiras internacionais locais, por meio das 
barreiras comerciais fixadas pela FIFA e quebra de fronteiras internacionais, por exigência da FIFA. 

Destarte, constata-se que a FIFA com as normas referidas ganha status de consulado geral, 
situação que coloca em xeque a soberania do Estado Brasileiro.

Da responsabilidade objetiva da União
O projeto prevê que a União assume a responsabilidade objetiva por qualquer ato lesivo causado 

à FIFA, destacando que será ela amplamente responsável por “todo e qualquer dano resultante ou que 
tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos Eventos”. 
Desse modo, consoante o projeto, o Brasil se torna o fiador da FIFA em seus negócios particulares.

Vale destacar que a Lei Geral da Copa cumpre as exigências previstas no Caderno de Encargos 
da FIFA, contudo, não é aceitável que o Governo Brasileiro assuma compromissos desta ordem, visto 
não ter ele autoridade nem delegação de poder para assumir acordos com entidades internacionais à 
revelia do Poder Legislativo e contrário à Constituição Federal e às leis vigentes. 
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Crimes temporários
Outro tema bastante discutível refere-se a criação de crimes pela Lei Geral da Copa, em caráter 

temporário, ou seja, com vigência até de 31 de dezembro de 2014, a saber: Utilização Indevida de 
Símbolos Oficiais, Marketing de Emboscada por Associação e Marketing por Intrusão, artigo 30 usque 33, 
que não defendem bens jurídicos pertencentes à nação ou ao povo brasileiro, mas exclusivamente o 
patrimônio da FIFA.

O projeto original, inclusive, previa a criação de tribunais próprios para julgamentos destes 
ilícitos, o que é inconcebível na realidade brasileira, em que a Justiça encontra-se assoberbada com 
estrutura ineficiente, sendo um absurdo criar órgão temporário para julgamento de fatos em virtude de 
um evento que tem duração de tempo limitado, obstaculizando ainda mais o trâmite de outros feitos.

5.2. A soberAniA como direito FundAmentAl

Conforme exposto, há interpretações de que Lei Geral da Copa fere a soberania brasileira, 
na medida em que dá liberdade e poder a instituição privada, desconsidera (considera revogadas ou 
suspensas) diversas normas nacionais, cria crimes casuísticos e desconsidera conquistas locais gestadas 
após constatações preocupantes, como ocorre com a possibilidade de venda de bebidas em estádios.33

Paulo Bonavides assenta que soberania é o poder de autodeterminação dos povos, o qual é 
diametralmente oposto a globalização dos mercados, posto que quanto mais forte e consolidado for 
um determinado Estado, menor sua capacidade de sofrer intervenções externas.34 Assim, vislumbra-se 
a ideia de soberania vinculada ao poder estatal, à força do direito interno vigente em um país, que lhe 
dá suporte para não sofrer ingerências externas.

Na atualidade, contudo, diante do processo de globalização, vislumbra-se a necessidade de 
alteração da concepção de soberania, havendo, por conseguinte, flexibilização de seu conteúdo, para 
que, por criação voluntária seja possível atender a um nível de satisfação comunitária mais abrangente.

Para flexibilizar a legislação interna, por sua vez, há que se levar em consideração interesses da 
comunidade em geral e não, em hipótese alguma, interesses financeiros de uma associação de direito 
privado como a FIFA.

Dessa forma, torna-se necessário, nesse contexto, destacar que o Brasil pode e deve flexibilizar a 
soberania em nome de um interesse coletivo, todavia, não deve fazê-lo para se curvar a caprichos, sendo 
sempre necessário aferir se as exigências de uma instituição não esbarram com direitos fundamentais 
consagrados no texto constitucional.

Necessário reiterar, nesse contexto, que a FIFA, a CBF35 e o COI36 são entidades privadas e 
que o comitê organizador local do Mundial de Futebol, por sua vez, é uma sociedade limitada, razão 
porque mesmo sendo relevante a organização dos Jogos Olímpicos e Mundiais, não se deve tolerar 
uma legislação que garanta privilégios a particulares, em caráter jamais visto no País, subjugando o 

33 Inegável que a suspensão da venda de bebidas em estádios foi importante para evitar a violência e decorreu de 
manifestações claras deste tipo de conduta reprovável.

34 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. Ed. Malheiros: São Paulo, 8ª ed. 2010.

35 Confederação Brasileira de Futebol.

36 Comitê Olímpico Internacional.
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próprio Estado brasileiro, principalmente quando há claros indícios de que direitos basilares, objeto de 
lutas por anos, podem ser descaracterizados por um período de tempo em prol de interesses meramente 
econômicos de uma instituição privada.”

Não resta dúvida que a realização de uma Copa do Mundo em nosso País pode modificar a 
vida de muitos brasileiros. Numa visão macro, é fácil entender que as competições que se aproximam 
trarão a inevitável visibilidade do nosso mercado econômico, a possibilidade de fomentar a economia, 
a abertura de canais internacionais para negociações, além da utilização do esporte como inserção de 
jovens nos diversos estratos sociais e prevenção contra os efeitos perversos e malignos das drogas, pois 
o esporte além de trazer benefícios à saúde, também proporciona momentos de prazer e interação social.

Dessa feita, o Estado brasileiro cumpre a prescrição constitucional, na medida em que fomenta 
o esporte e, em época de Copa do Mundo, o faz, priorizando o futebol, não só como elemento de 
desenvolvimento social, mas, sobretudo, de incitador da economia.

É certo que o Projeto de Lei da Lei Geral da Copa (PL 2330/11) tem causado acirradas e 
intermináveis discussões em toda sociedade brasileira, o que levou a revisão de diversas regras, tais 
como: previsão de meia-entrada para estudantes e idosos; previsão de vagas para deficientes físicos; 
liberdade dos Estados e municípios para firmarem acordo com a FIFA sobre consumo de bebida 
alcoólica em estádios etc. 

Não se pode também fechar os olhos para a necessidade de modernização nacional, por meio 
de construções grandiosas, típicas do direito comunitário, fruto da evolução histórica e de um processo 
integracionista, que gera, de forma inegável, a relativização do conceito de soberania.

Essa nova tendência, contudo, deve ser utilizada para a formação de benefícios bilaterais, às 
vezes com o aparecimento de interesses supranacionais, mas sempre levando em conta o desejo de 
organização e funcionamento eficaz de uma comunidade econômica dentro de um mercado comum, 
sem os problemas das vantagens excessivas para uns e prejuízos para outros.

Não se pode desconsiderar que, em obediência ao princípio da proibição do retrocesso social, 
o constituinte de 1988 inovou ao acrescer um título destinado à proteção da ordem social, fomentando 
o desporto num rol de prioridades, por meio de regras previstas a partir do artigo 217 da Lei Maior.

Por fim, relevante explicitar que o povo brasileiro deseja a realização da Copa do Mundo, o 
que não justifica a aceitação de intervenções gratuitas, arbitrárias e efetivadas ao arrepio da lei por 
uma associação de cunho essencialmente privado.

6. considerAÇÕes FinAis

Após a análise feita nesse estudo, constata-se que o evento Copa do Mundo suscita várias 
discussões no âmbito da Teoria dos Direitos Fundamentais. Os impactos esperados parecem indicar 
que, para significativa parcela da população, a Copa do Mundo já começou, e com partida perdida.

De um lado, há o anseio de um país que cresce em visibilidade econômica, o qual poderia ser 
coroado com os efeitos benéficos do evento, de outro observa-se, com temor, as imposições trazidas 
pela FIFA, capazes de violar direitos fundamentais pertinentes ao direito à moradia; trabalhista;  
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a benefícios concedidos pelo Estatuto do Idoso, a possíveis impactos ambientais... enfim, uma gama 
de situações capazes de endividar o País e aumentar a exclusão social. Há, ainda, o risco da soberania 
brasileira ser posta em xeque, diante das exigências formuladas pela FIFA.

Contudo, as discussões encetadas pela sociedade em geral, pela Câmara dos Deputados e por 
políticos deste País, concorreram positivamente para alterações no texto original da Lei Geral da Copa 
e compatibilizaram, ou, ao menos, minimizaram o impacto que alguns dispositivos anteriormente 
previstos tinham sobre o direito brasileiro.

É imperativo flexibilizar a concepção de soberania, de modo a obter um resultado positivo para 
a comunidade, razão pela qual o País deve avaliar, com fulcro nos direitos fundamentais, os impactos 
das decisões a serem tomadas em razão da Copa do Mundo, buscando realizar o evento com dignidade 
e respeito aos valores que consagrou, mesmo que, para tanto, alguns regramentos restem suspensos.

Assim, acredita-se que os impactos gerados pela Copa do Mundo de 2014 no Brasil serão de 
grande monta, cabendo ao País lembrar-se da missão constitucional de garantir os direitos fundamentais 
e evitar o aumento dos desníveis sociais, a degradação ambiental, bem como a exploração do trabalho. 
Ao povo incumbe, como órgão de fiscalização mediato, ficar atento e cobrar transparência nos gastos 
efetuados e nos compromissos assumidos.

7. reFerênciAs:

BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 8 ed. São Paulo, Malheiros. 2010.
COTTLE, Eddie (org.). South Africa’s World Cup: A legacy for whom? Scottsville: University of 
KwaZulu-Natal Press, 2011.
COMITÊS POPULARES DA COPA. Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil. 
Publicado em dezembro de 2011. Disponível em: < http://www.portalpopulardacopa.org.br/index. 
php?option=com_k2&view=item&task=download&id=19 >. Acesso em 13/04/12.
DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
DOMINGUES, Edson Paulo; BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio; MAGALHAES, Aline Souza. 
Quanto vale o show? Impactos econômicos dos investimentos da Copa do Mundo 2014 no Brasil. In: 
Estudos Econômicos, USP, São Paulo, vol. 41, n.2, 2011, p. 409-439.
ERNST & YOUNG, FGV. Brasil sustentável: impactos socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014. 
2010.
ESPN Brasil. O país da Copa tem ‘campos de concentração’ para os excluídos. Vídeo disponível em: 
< http://espn.estadao.com.br/copadomundofifa/noticia/129749_VIDEO+O+PAIS+DA+
COPA+TEM+CAMPOS+DE+CONCENTRACAO+PARA+OS+EXCLUIDOS >. Acesso em 
12/04/2012.
GROUP plans to intensify protests against evictions ahead of 2014 World Cup in Brazil. The Washington 
Post. Disponível em: < http://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/group-plans-to-intensify-
protests-against-evictions-ahead-of-2014-world-cup-in-brazil/2012/04/05/gIQA5HkrxS_story.html 
>. Acesso em 16/04/2012



DIÁLOGO JURÍDICO

36 GUSTAvO FERNANDES MEIRELES, ITANIELI ROTONDO Sá, LARISSA MACIEL AMARAL,
ROBERTO CARLOS ROChA DA SILvA 

FIFA. Regulations 2014 FIFA World Cup Brazil. Zurique: FIFA, 2011.
____. Estádios de futebol: recomendações e requisitos técnicos. 5 ed. Zurique: FIFA, 2011.
IMPACTOS da Copa do Mundo no espaço urbano: debates em Fortaleza. Espaço Banal. Disponível 
em: < http://www.espacobanal.com.br/2011/04/impactos-da-copa-do-mundo-no-espaco.html >. Acesso 
em 15/04/2012.
MUDANÇA no projeto do VLT diminui desapropriações. Portal G1 de Notícias. Disponível em: < 
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/mudancas-no-projeto-do-vlt-dimunui-desapropriacoes-diz-
governo-do-ce.html >. Acesso em 16/04/2012.
O BRASIL sob intervenção da FIFA. Blog Filosofia Imortal. Disponível em: < http://filosofiaimortal.
blogspot.com.br/2012/04/o-brasil-sob-intervencao-da-fifa.html >. Acesso em 15/04/2012.
OLIVEIRA, Samir. Lei Geral da Copa e proibição a greve no mundial avançam no Congresso. 
Disponível em: <http://sul21.com.br/jornal/2012/02/lei-geral-da-copa-e-proibicao-a-greve-no-mundial-
avancam-no-congresso/ >. Acesso em 15/04/2012.
PEREIRA, Jeferson Botelho. Primeiras linhas sobre a Lei Geral da Copa: Uma soberania ultrajada 
ou relativizada em face da moderna tendência globalizada?. In: Âmbito Jurídico.  Disponível em:  
< http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11145 >. 
Acesso em 15/04/2012.
ROLNIK, Raquel. Report of the Special Rapporter on adequate housing as a component of the right 
to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context. Genebra: 
ONU. Human Rights Council, 2009.
SZERMETA, Ramon. Desrespeito e exploração dos trabalhadores dos jogos. In: Le Monde Diplomatique 
Brasil. n. 52, novembro de 2011.
VALENTE, Ivan. Contra a lei da Copa. Blog do Deputado Federal Ivan Valente. Disponível em: 
< http://www.ivanvalente.com.br/blog/2012/03/contra-a-lei-geral-da-copa/ >. Acesso em 15/04/2012.



DIÁLOGO JURÍDICO

37

A economiA verde e As relAÇÕes internAcionAis: A importânciA do 
pnumA pArA A sustentAbilidAde AmbientAl

talita dal laGo FerManian1

resumo:

A questão ambiental está intrinsecamente ligada à política econômica internacional, aos Estados, ao 
direito internacional, aos organismos internacionais e às empresas transnacionais. O equacionamento 
dos problemas ambientais não é trivial. Requer-se uma análise sempre mais profunda e abrangente 
das relações entre as atividades economicas e a base natural que estas exploram. As inúmeras 
questões ambientais tornam um grande desafio aos Estados, nesse sentido, almejar-se-á compreender 
a importância do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), num contexto 
ecopolítico, considerando sempre a preservação ambiental planejada e ajustada como solução e fonte 
de benefícios sociais.

pAlAvrAs-chAve: 

Organização Internacional. PNUMA. Sustentabilidade Ambiental. Relações Internacionais.

AbstrAct 

The environmental issue is inextricably linked to international economic policy, the states, international 
law, international organizations and transnational corporations. The derivation of environmental 
problems is not trivial. It requires an analysis ever deeper and more comprehensive of the relations 
between economic activities and the natural base they explore. The numerous environmental issues 
become a major challenge to states, in this sense, aim will be to understand the importance of the 
UNEP, in a ecopolitical context, always considering the planned and adapted environmental protection 
as a source and solution of social benefits.

Keywords: 

International Organization. UNEP. Environmental Sustainability. International Relations.

1. introduÇÃo

O estudo do meio ambiente atrelado à agenda diplomática multilateral é relativamente recente 
no dínamo das Relações Internacionais. 

As políticas ambientais estão a se transformar em temáticas de baixa intensidade para políticas 
de alta relevância internacional, high politics, assumindo relevância global. Isso ocorre, principalmente, 
devido à gravidade dos desastres ecológicos, atingindo – de um modo mais ou menos veemente – toda 
a sociedade internacional. Tais calamidades são consequências da explosão demográfica, de modelos 
consumistas, de exploração excessiva dos recursos naturais, da poluição do ar, do solo e da água, 
gerando problemas sérios de saúde pública, juntamente com desertificação de vastas áreas até então 
produtivas, ocasionando desequilíbrios ecológicos naturais em diversas partes do planeta. 

Nesse contexto de densas transformações, o meio ambiente tem forçado, de forma crescente, 
novos posicionamentos, novos conceitos e nova postura no campo das Relações Econômicas 
Internacionais.  
1 Mestre em Direito Europeu - Integração europeia (PADOVA - Itália 2008) Especialista em Direito Internacional 

(PUC-Paraná 2006). Graduada em Direito (PUC-Paraná 2004). Membro do Instituto de Direito Internacional. 
Atualmente é professora da Faculdade Farias Brito. Advogada com experiência na área de Direito Internacional, 
com ênfase em Direito Comunitário Europeu, Organizações Internacionais e Cooperação Internacional.
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2. o regime AmbientAl nAs relAÇÕes internAcionAis 

O desenvolvimento da proteção ambiental coloca-se dentre os mais significativos das 
últimas décadas, portanto, praticamente inexistente até 1972, tornou-se parte central da economia 
política internacional, no contexto pós-moderno, e tema recorrente das negociações e esforços de 
regulamentações de caráter tanto interno como internacional.

Na verdade, alguns autores consideram já consideram a publicação datada em 1962, da autora 
americana Rachel Carson como o começo das discussões internacionais sobre o meio ambiente. Em 
seu livro Primavera Silenciosa, sob o título “Devastação Desnecessária”, a autora expõe:

À medida que o ser humano avança rumo a seu objetivo proclamado de conquistar a 
natureza, ele vem escrevendo uma deprimente lista de destruições, dirigidas não só 
contra a Terra em que ele habita como também contra os seres vivos que a compartilham 
com ele. A história dos séculos recentes tem suas páginas negras – a matança do 
búfalo nas planícies do Oeste, o massacre das aves marinhas efetuado pelos caçadores 
mercenários, o quase extermínio das garças por causa de sua plumagem. Agora, a essas 
devastações e outras semelhantes, estamos acrescentando um novo capítulo e um novo 
tipo de devastação – a matança direta de pássaros, mamíferos, peixes e, na verdade, 
praticamente todas as formas de vida selvagem por inseticidas químicos pulverizados 
indiscriminadamente sobre a terra. De acordo com a filosofia que agora parece guiar 
nossos destinos, nada nem ninguém deve se colocar no caminho do homem armado com 
um pulverizador. (CARSON, 2010, p. 83).

Contudo, por ter sido um estudo acadêmico, sua importante contribuição foi muito restrita. 
Assim, em 1968, outra influência nas discussões ambientais ocorreu em Paris, com a Conferência 
Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos 
Recursos da Biosfera, conhecida como Conferência da Biosfera, que foi organizada pela Organização 
das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO). Essa conferência também muito 
importante, pois foi direcionada somente para os aspectos científicos da conservação da biosfera e 
pesquisas em Ecologia.

Outro documento de grande valor em termos de repercussão entre os cientistas e os governantes 
ficou conhecido como Relatório do Clube de Roma e propôs em seu relatório crescimento econômico 
zero. 

Foi então que, em 1968, constituiu-se o Clube de Roma, composto por cientistas, industriais e 
políticos, que tinham como objetivo discutir e analisar os limites do crescimento econômico, levando 
em conta o uso crescente dos recursos naturais (THE CLUB OF ROME, 2012, online).

Tais estudiosos detectaram que os maiores problemas globais eram a industrialização acelerada, 
o rápido crescimento demográfico, a escassez de alimentos, o esgotamento de recursos não renováveis, 
a deterioração do meio ambiente, entre outros. Apresentavam uma visão “ecocêntrica” e definiam que 
o grande problema ambiental estava na pressão da população sobre o meio ambiente.

Foi então que, Dennis Meadows, o qual liderava um grupo de pesquisadores, publicou o estudo 
intitulado Os Limites do Crescimento. Em seu estudo, ele fez uma projeção para cem anos, sem levar em 
conta o progresso tecnológico e a possibilidade de descoberta de novos materiais, e afirmou que, para 
atingir a estabilidade econômica e respeitar os recursos naturais seria necessário congelar o crescimento 
da população global e do capital industrial. Tal posição significava uma clara rediscussão das velhas 
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teses de Malthus sobre os perigos do crescimento da população mundial. A tese do Crescimento Zero 
era um ataque direto às teorias de crescimento econômico contínuo propagado pelas teorias econômicas.

Várias críticas surgiram nesse momento. Entre os teóricos que defendiam a Economia do 
Desenvolvimento, tem-se o Prêmio Nobel em Economia, Robert Solow, que criticou com veemência 
os prognósticos catastróficos do Clube de Roma e teve como uma das suas principais contribuições 
a pesquisa intitulada A contribution to the theory of economic growth de 1956, em valorização do 
crescimento econômico.

Toda a teoria depende de pressupostos que não são verdade. Isso é o que o torna uma 
teoria. A arte de teorização de sucesso é fazer os pressupostos inevitáveis   simplificadores, 
de tal forma que os resultados finais não são muito sensíveis. 1 A hipótese “crucial” 
é que as conclusões não dependam sensivelmente, e é importante que as suposições 
cruciais sejam razoavelmente realistas. Quando os resultados de uma teoria parecer fluir 
especificamente a partir de um pressuposto especial crucial, então, se o pressuposto é 
duvidoso, os resultados são suspeitos. Pretendo argumentar que isto é verdade para o 
modelo Harrod-Domar de crescimento econômico. A característica e poderosa conclusão 
da linha de Harrod-Domar de pensamento é que, mesmo para o longo prazo, o sistema 
econômico é o melhor sistema de crescimento com equilíbrio. (SOLOW, 1956, p.55, 
tradução nossa2).

Outros intelectuais também se manifestaram de modo crítico, tal como o influente e renomado 
economista paquistanês, Mahbud ul Haq, pioneiro da Teoria do desenvolvimento humano e criador 
do Relatório de Desenvolvimento Humano. Ele levantou a tese de que as sociedades ocidentais – após 
um século de crescimento industrial acelerado – defendiam o congelamento do crescimento com a 
“retórica ecologista”, o que atingiria de forma direta os países pobres.

Apesar das críticas feitas aos estudiosos do meio-ambiente, as pesquisas em favor da 
sustentabilidade ambiental continuaram e em 1972, houve a realização da Conferência de Estocolmo, 
sendo o ano em que a conscientização para a destruição do meio ambiente tomou âmbito global.

O marco de 1972 consagra a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, sendo 
acompanhada do Plano de ação para o meio ambiente, como primeiro passo para uma tutela ambiental.

Logo após a Conferência de Estocolmo, tornou-se óbvio que o foco sobre o meio ambiente não 
havia a devida preocupação com o desenvolvimento e, para tanto,  não fora suficiente para o avanço 
de longo prazo da agenda ambiental internacional.

Em 1985, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, que emitiu o seu relatório, Nosso Futuro Comum, em 1987. Este relatório foi a 
primeira articulação sistemática do conceito de desenvolvimento sustentável.

2 All theory depends on assumptions which are not quite true. That is what makes it theory. The art of successful 
theorizing is to make the inevitable simplifying assumptions in such a way that the final results are not very sensitive. 
1 A “crucial” assumption is one on which the conclusions do depend sensitively, and it is important that crucial 
assumptions be reasonably realistic. When the results of a theory seem to flow specifically from a special crucial 
assumption, then if the assumption is dubious, the results are suspect. I wish to argue that something like this is true 
of the HarrodDomar model of economic growth. The characteristic and powerful conclusion of the Harrod-Domar 
line of thought is that even for the long run the economic system is at best balanced on a knife-edge of equilibrium 
growth. Texto original.
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Esse, por sua vez, tornou-se a base para uma grande revisão de todas as atividades ambientais 
internacionais no âmbito das Nações Unidas, que ocorreu no ano 1992 no Rio de Janeiro, Brasil, ficou 
conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse 
momento, articulou-se um ambicioso programa de desenvolvimento sustentável, conhecido como 
Agenda 21. (United Nations Sustainable Development, 1992, online).

A Conferência do Rio ajudou a criar a Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, e reafirmou o papel do Global Environment Facility, ampliando a base organizacional 
para o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, no âmbito do sistema das Nações Unidas. 

A United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) foi fundamental 
para permitir que os Estados pudessem celebrar a Convenção-Quadro sobre Mudança Climática e a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, após intensas negociações. A UNCED também foi pioneira 
no que tange às maneiras inovadoras ao público, possibilitando-os em participar de processos 
intergovernamentais.

Ao longo dos últimos 20 anos, um número extraordinário de acordos ambientais internacionais 
foram concluídos. Mais de 200 acordos ambientais multilaterais (MEAs) são conhecidos. Alguns destes 
são tratados globais, abertos a qualquer Estado-parte. O número de acordos bilaterais é desconhecido, 
mas seguramente são bem mais de mil. O resultado é uma estrutura internacional para a gestão ambiental, 
que é diversificada e reflete a extraordinária variedade de questões e interesses envolvidos.

A estrutura internacional de gestão ambiental é extremamente dinâmica. Os vários tratados 
abordam uma variedade de questões, desde substâncias tóxicas para espécies ameaçadas de extinção, 
a poluição do ar e biodiversidade. Sendo assim, eles devem responder às novas informações científicas 
sobre o meio ambiente, considerando sempre os sucessos e fracassos das medidas adotadas em apoio 
aos seus objetivos.

Tratados internacionais ambientais envolvem interações complexas entre as partes. Na prática, 
muitas vezes ocorrem várias rodadas de negociações antes de um regime eficaz emerge. Mesmo 
assim, programar um acordo multilateral ambiental em âmbito nacional e monitorar seu progresso a 
nível internacional requer ajustamento contínuo – o resultado de uma pesquisa mais intensa sobre o 
problema ambiental e sobre a eficácia do regime – e debate público em curso sobre os resultados da 
pesquisa, entre outras questões.

Acordos ambientais internacionais são baseados no consentimento. É amplamente reconhecido 
que coagir os países em ação não é uma base sólida para a política ambiental internacional. Em primeiro 
lugar porque raramente há intenção em coagir economicamente um Estado de modo eficaz, o que seria 
possível de acordo com a resolução de litígios comerciais. Em segundo lugar, porque o incumprimento 
de regimes ambientais é mais frequentemente devido à falta de capacidade de implementação do que 
de um mau comportamento estatal. Portanto, os regimes ambientais internacionais são mais propensos 
a usar capacitação, diálogo e transparência como soluções de litígios internacionais. Outro motivo 
para a falta de mecanismos coercitivos – e rara utilização dos poucos mecanismos existentes – é que, 
ao contrário de no contexto do comércio internacional, o descumprimento de um país muitas vezes 
não o prejudica diretamente, mas geralmente prejudica o bem comum global.
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3. o progrAmA dAs nAÇÕes unidAs pArA o meio Ambiente (pnumA) e suA AtuAÇÃo 
nA crise AmbientAl globAl

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, 
representando o primeiro grande evento da ONU para discussão de questões ambientais.

O PNUMA é um órgão regulador vinculado a ONU, criado para monitorar o cumprimento do 
direito do homem de viver em um ambiente saudável. É responsável por fiscalizar as ações nacionais e 
internacionais para a proteção do meio ambiente de forma sustentável e para a tomada de consciência 
da população mundial sobre a questão ambiental.

Com sede em Nairóbi, no Quênia, atua através de seis escritórios regionais, que visam 
descentralizar as decisões, reforçar o alcance regional e identificar, definir e desenvolver projetos e 
atividades mais eficazes. Os escritórios são divididos em Escritório Regional da Europa, Escritório 
Regional da África, Escritório Regional da América do Norte, Escritório Regional da Ásia e do Pacífico, 
Escritório Regional da América Latina e do Caribe e Escritório Regional da Ásia Ocidental. (UNEP, 
2013).

O PNUMA coordena todas as atividades dos organismos da ONU com relação ao meio ambiente, 
atuando junto a governos, comunidades científicas, indústrias e organizações não governamentais. 
O intuito principal é liderar e encorajar parcerias no cuidado ao ambiente, inspirando, informando e 
capacitando nações e povos a aumentar sua qualidade de vida sem comprometer as futuras gerações. 
Os programas são financiados pelo Fundo das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que recebe 
contribuições voluntárias dos governos, complementadas pelo orçamento da ONU.

As responsabilidades do PNUMA incluem a promoção de cooperação internacional no âmbito 
do ambiente e recomendando políticas adequadas, monitoramento do status de meio ambiente global 
e divulgação de informações ambientais. O PNUMA também é responsável por ampliar a consciência 
ambiental e por resolver ameaças entre os governos, empresas transnacionais e sociedade civil. Cabe 
ainda, facilitar a coordenação das atividades das Nações Unidas sobre questões relacionadas com o 
ambiente, bem como, desenvolver programas regionais para sustentabilidade ambiental.

O PNUMA é a voz das Nações Unidas para o meio ambiente. A organização trabalha com 
muitos parceiros, incluindo entidades da ONU, organizações internacionais, governos, organizações 
não governamentais, empresas, indústria, os meios de comunicação e da sociedade civil. (UNEP, 2013).

4. o estudo dA economiA verde pArA A sustentAbilidAde AmbientAl

O conceito de economia verde propõe a dinamização da economia através da expansão de 
setores de baixo impacto ambiental ao incentivar ações como tecnologias limpas, energias renováveis, 
transportes verdes, agricultura sustentável. 

Sendo assim, a problemática do presente estudo almeja enfatizar o processo de reconfiguração 
das atividades econômicas, especificamente do Brasil, concedendo um melhor retorno sobre os 
investimentos “verdes”, reduzindo assim, a pressão sobre o meio ambiente.
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A importância do estudo da economia verde evidenciou-se ainda mais na crise da economia 
mundial nos últimos anos. Os desastres ambientais que têm atingido vastas áreas de nosso planeta. 
Os relatórios alarmantes sobre as alterações climáticas. Há um fio que, inevitavelmente, liga esses 
fenômenos – pelo menos na percepção da opinião pública. Tal percepção deve gerar uma profunda 
reflexão, não só sobre as principais estratégias de política econômica, mas também no contexto da 
nossa vida, trata-se da relação causa-efeito que conecta alta produção e poluição, e o impacto que o 
atual modelo econômico determina sobre o meio ambiente.

As sociedades modernas industrializadas têm se questionado e têm se reprogramado, auspiciando 
desenhar políticas econômicas e de desenvolvimento, que levam em conta tais fatores ambientais, que 
em última análise estão ligados à saúde e sobrevivência de nosso planeta.

Se uma profunda mudança em nossos hábitos ainda está muito longe de ser realizado, aquela que 
deverá estar em curso trata-se de uma urgente revisão do modelo econômico com as transformações 
técnicas e estruturais, em especial sobre a química e produção energética visando reduzir o impacto 
ambiental desses setores. 

Trata-se de uma mudança que visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis (petróleo, gás, 
carvão) com foco no desenvolvimento de energias renováveis. Por esta razão, é que o entendimento 
sobre a Economia Verde cresce.

A Economia Verde não é uma possível escolha, uma moda de momento ou apenas um slogan 
da campanha eleitoral, mas um horizonte necessário para a nossa sociedade, o único caminho viável 
para o desenvolvimento de nosso planeta.

É um modelo que simplesmente tenta combinar a necessidade de reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa através da criação de novas oportunidades de negócios, gerando demanda por produtos 
com características de sustentabilidade muito diferente das do passado.

A Economia Verde inclui a geração de energia “Limpa” baseado em tecnologia renovável, mas 
também atinge áreas tradicionais, como a produção de automóveis, com a redução de emissões de 
dióxido de carbono, a introdução de combustíveis alternativos, como o metano, a investigação sobre 
a difusão de carros elétricos.

Segundo a Revista de Cultura Socioeconômica da Associação de Empresários e Pequenas 
Empresas de Mestre – Vêneto – Itália de 20103, ao tratar sobre a evolução da Economia Verde, evidenciou-se 
a necessidade de repensar o conceito do Produto Interno Bruto, conforme demonstrado a seguir. 

3 Da un paio di anni leggiamo di “Rivoluzione Verde”. E, in effetti, la Green Economy rappresenta un vero e proprio 
salto di paradigma piuttosto che l’affermazione di una nuova branchia ma pur sempre dell’economia tradizionale. La 
Green Economy, che oltre a fonti di energia rinnovabili o architettura a basso impatto ambientale, è anche acquacoltura 
eco-compatibile, agricoltura biologica, biotecnologie  sostenibili, difesa dei suoli e valorizzazione delle acque, aree 
protette e turismo sostenibile, gestione integrata dei rifiuti urbani e via dicendo, è insieme innovazione di processo 
e di prodotto. È cioè un nuovo modo di produrre e di  produrre prodotti nuovi, ma è anche un modo diverso di 
consumare, è uno stile di vita. La Green Economy è una nuova Offerta e una nuova Domanda. È anche strettamente 
connessa a un modo diverso di valutare la ricchezza di un Paese. Infatti, i nuovi indicatori di benessere che tentano 
di andare oltre un PIL ormai datato, contemplano variabili eterogenee, dove una costante è la tutela dell’ambiente. 
È vero che la Green Economy è una frattura, un cambio di  paradigma, ma è anche vero che lo è meno nella pratica. 
Gli attori di Green Economy – le istituzioni politiche, le imprese, le associazioni di categoria, gli istituti e i centri di 
ricerca fino ai singoli individui – dovranno necessariamente innestarsi nell’attuale tessuto economico e tener conto 
dell’esistente.(...) È solo investendo nella creazione e nella promozione di nuovi business, nello sviluppo e la ricerca di 
nuove tecnologie, nella sensibilizzazione di cittadini e consumatori, nella formazione  di professionisti e professioni 
verdi, i cosiddetti green jobs, che possiamo vincere la sfida della Green Economy e assicurare un ambiente migliore 
e sostenibile alle future generazioni, anche quale exit strategy dalla crisi economico-finanziaria.
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Já de um tempo lemos a “Revolução Verde”. E, de fato, a Economia Verde representa 
uma verdadeira mudança de paradigma, ou melhor, o estabelecimento de uma nova, 
mas sempre economia tradicional. A Economia Verde, o qual, além de fontes renováveis   
de energia ou arquitetura com baixo impacto ambiental, também compatível com 
aquicultura, agricultura orgânica, biotecnologia de proteção sustentável dos solos e de 
exploração de água, áreas protegidas e turismo sustentável, gestão integrada de resíduos 
urbanos e assim por diante, e é também inovação de processo e inovação de produto.  
É nomeadamente um novo modo de produção e de produzir produtos novos, mas é 
também uma maneira diferente de consumir, é um estilo de vida. A Economia Verde é uma 
nova oferta e uma nova demanda. Ela também está estreitamente ligada a uma maneira 
diferente de avaliar a riqueza de um país. De fato, os novos indicadores de bem-estar 
que tentam ir contra o PIB desatualizado, contemplam variáveis   heterogêneas, onde se 
avalia é a proteção ambiental constante. É verdade que a Economia Verde é uma mudança 
de paradigma, mas  também é verdade que é menos na prática. Os atores da Economia 
Verde – as instituições políticas, empresas, associações, institutos e centros de pesquisa, 
bem como os indivíduos – devem necessariamente envolver-se no tecido econômico e 
levar em consideração sua existência. (...) É apenas investindo na criação e promoção 
de novos business, no desenvolvimento de negócios e pesquisa de novas tecnologias, na 
conscientização de cidadãos e consumidores, na formação de profissionais e profissões 
verdes, os chamados empregos verdes, que poderemos enfrentar os desafios da Economia 
Verde e garantir um melhor ambiente sustentável para as gerações futuras, como estratégia 
de saída de crises econômica-financeira. (RICOTTI, 2010, p. 53, tradução nossa).

Conforme exposto, a Economia Verde é concebida como um novo estilo de vida que está 
mudando hábitos e que, quando implementada, permitirá melhorar não só a qualidade de nossa 
existência, mas também reavivará a economia global e reduzirá o desemprego.

O enfoque sobre a Economia Verde é, portanto, um imperativo compartilhado em todos os 
níveis, incluindo até mesmo, as áreas geográficas.

Na verdade, se há alguns anos o termo “sustentabilidade” fora visto pelas empresas nacionais 
e transnacionais como um custo ou obrigação de conformidade legal, hoje esse conceito é visto como 
enriquecimento e ganho. Percebe-se isso como um florescimento de ideias, projetos e investimentos 
que vão desde a geração de energia fotovoltaica para o surgimento de empresas de serviços ambientais.

Todos os grandes países capitalistas têm visto crescer a consciência ecológica do consumidor, 
forçando as empresas e os empresários a colocarem em primeiro lugar a defesa do meio ambiente e o 
desenvolvimento de produtos sustentáveis.

Conforme Spence (2011, p. 85), a Europa, os Estados Unidos, o Canadá e atualmente até mesmo 
a China e a Índia têm-se envolvido em metas climáticas ambiciosas para o bem de suas economias 
através da inserção de uma série de regras e leis para regular ao máximo esta fase de transição em 
metas ambiciosas para as futuras gerações.

Dezembro de 2009, em Copenhague, quatro países: Brasil, República da Coreia, República 
Democrática Federal do Nepal e República Democrática do Congo explicaram como Green Jobs 
poderão oferecer crescimento e sustentabilidade para a sobrevivência do futuro econômico. (United 
Nations Environment Programme, 2009, texto digital). 

Nesse contexto, acredita-se que o Brasil deverá desempenhar um papel importante na nova ordem 
econômica internacional. Percebe-se que a Economia Verde vem crescendo nos países emergentes. 
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Sabe-se que no Brasil o consumo de energia renovável está crescendo juntamente com a 
conscientização da Economia Verde, a qual poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento 
econômico no cenário internacional. 

Contudo, devem-se aumentar os esforços, porque ainda há uma lacuna muito grande que nos 
separa de outros países desenvolvidos, sem mencionar ainda que a Economia Verde é um sistema 
capaz de aumentar a competitividade das empresas nacionais, melhorando a qualidade dos produtos 
e, portanto, a qualidade de vida. 

5. considerAÇÕes FinAis

O presente artigo almejou analisar a importância da preocupação ambiental, conjugando o 
trabalho das Nações Unidas para o meio ambiente, com maior ênfase ao PNUMA. Sua principal atuação 
está na avaliação global, regional e nacional das condições ambientais dos Estados e consequente 
desenvolvimento de programas a fim de integrar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental.

 Após, discute-se como o tema meio ambiente se consolida e torna-se um dos pontos mais 
importantes da agenda internacional. Para isso, descrever-se-ão as várias conferências que foram 
realizadas levando em consideração a temática do meio ambiente, mostrando seu potencial nas relações 
internacionais.

É a partir da década de 60 que se tem início a preocupação de alguns países sobre a questão 
do meio ambiente, começam as discussões internacionais, uma vez que havia um grande processo de 
crescimento e desenvolvimento dos países sem considerar as consequências ambientais. Sendo assim, 
apresenta-se a necessidade de criar uma estrutura institucional para tratar da questão ambiental, focando 
o desenvolvimento e a segurança. Para isso, realizou-se a Conferência de Estocolmo, em 1972, e 
também foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), no mesmo ano.

A Conferência de Estocolmo foi um marco, pois introduziu o tema do meio ambiente nas 
relações internacionais. O Clube de Roma elaborou dois relatórios de grande importância. O primeiro 
foi Os Limites do Crescimento, em 1974, que considerou as preocupações com a deterioração do meio 
ambiente devido ao crescimento industrial. Sua importância deu-se ao mencionar a necessidade de uma 
mudança nos valores sociais, pois o meio ambiente era limitado de recursos, e se o comportamento 
humano não mudasse, consequências desastrosas seriam previstas. O segundo relatório ficou conhecido 
como RIO, que tratava de encontrar uma nova ordem internacional que solucionasse as necessidades 
mais urgentes da época, tendo em vista a construção de um mundo melhor. Os dois relatórios foram 
importantes devido à declaração de mudança no modelo de desenvolvimento. Suas colocações deram 
base para a ideia de desenvolvimento sustentável, que foi retomada no Relatório Brundtland, apenas 
dez anos mais tarde.

O Relatório Brundtland foi resultado de um estudo sobre as relações entre meio ambiente, 
desenvolvimento e segurança, realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, entre os anos de 1983 e 1987, e teve como objetivo a criação de estratégias 
ambientais que levassem ao desenvolvimento sustentável no futuro. Havia uma preocupação que 
envolvia meio ambiente e economia, pois antes acreditava que o crescimento da economia iria 
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prejudicar o meio ambiente e atualmente, acredita-se que o desgaste do meio ambiente poderá interferir 
no desenvolvimento econômico. Esse relatório visou à concordância entre as questões ambientais e o 
desenvolvimento econômico. O desenvolvimento sustentável se torna possível, pois é uma maneira de 
atender às necessidades atuais sem interferir no atendimento às necessidades das próximas gerações.

A ECO-92 também foi de grande importância e teve como tema os recursos necessários à 
proteção ambiental. Resultou em três acordos: a Declaração do Rio, a Agenda 21 e a Convenção sobre 
Biodiversidade. As questões tratadas na ECO-92 foram importantes para os países em desenvolvimento, 
porém os acordos não foram inteiramente implementados e as condições externas dificultaram o avanço 
dos projetos.

Em seguida, analisa-se a nova dimensão da economia, conhecida como Economia Verde.  
A questão é perceber como a relação entre economia e meio ambiente vem sendo vista desde a década 
de 60. Para isso, importante a posição de grandes pensadores, tais como: Richard Coase, A. C. Pigou, 
Mark Sagoff, H. S. Gordon  e Herman Daly.

As teses de Coase e Pigou têm em comum o reconhecimento de que a economia influencia o 
meio ambiente, tendo opiniões diferentes quanto ao papel interventor do Estado. Afirmar-se-á que a 
relação entre meio ambiente e economia é inerente, e que mesmo não sendo inteiramente compatível, 
elas coexistem pacificamente.
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A inconstitucionAlidAde dA compensAÇÃo AmbientAl previstA no 
decreto FederAl nº 6.848/2009
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resumo: 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar a inconstitucionalidade criada com a edição e 
publicação do Decreto Federal de nº 6.848/09, tendo em vista que o seu conteúdo afronta, claramente, 
a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.378-6) sobre o cálculo da compensação ambiental 
prevista na Lei Federal de nº 9.985/00, ao fixar um valor mínimo e máximo ao ser pago pelo poluidor, 
a título de compensação pelo impacto ambiental causado, sem levar em consideração a dimensão 
dos danos causados ao meio ambiente de acordo com o estudo de impacto ambiental prévio e seu 
respectivo relatório (EIA/RIMA). Para tanto, parte-se de uma análise normativa da Constituição da 
República Federativa do Brasil, mais precisamente do seu artigo 225, bem como da redação contida no  
Art. 36, § 1º, da Lei Federal 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC, e dos artigos 1º e 2º do Decreto Federal de nº 6.848/09, levando-se em consideração 
todas as consequências jurídicas advindas do julgado do STF, em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, para que se possa, ao final, abordar todo o cenário inconstitucional que existe no 
Brasil quanto ao cálculo da compensação ambiental.

pAlAvrAs-chAve: 

Compensação ambiental. Decreto Federal nº 6.848. Usuário-pagador. Inconstitucionalidade.

AbstrAct: 

This work aims to analyze the  unconstitutionality created by the editing and publication of the Federal 
Decree No. 6.848/09, in order that its content clearly affronts decision of the Supreme Court ( ADI 
3378-6 ) on the calculation of environmental compensation preset by to the Federal Law No. 9.985/00, 
setting a minimum and maximum value to be paid by the polluter to compensate for the environmental 
impact, regardless of the extent of damage caused to the environment according to a previous study of 
the environmental impact and its respective report (EIA/RIMA). To do so, we start from a normative 
Constitution’s analysis of the Federative Republic of Brazil, more precisely of Article 225, as well as 
the composition contained in Article 36, § 1 of the Federal Law 9.985/00, which created the National 
System of Nature Conservation - SNUC, and articles 1 and 2 of the Federal Decree No. 6.848/09, taking 
into account all the resulting legal consequences of a Supreme Court judgment in state of concentrated 
control of constitutionality, that it may, in the end, address the whole unconstitutional scenario that 
exists in Brazil regarding the calculation of environmental compensation.

Keywords: 

Environmental compensation. Federal Decree nº 6.848. User-payer. Unconstitutionality.

1. o controle dA constitucionAlidAde nA deFesA AmbientAl
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Classificada como analítica, extensa, prolixa e eclética, entre tantas outras tipologias, a 
Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, garante-nos, em seu artigo 225, que 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, direito este difuso, transindividual 
e indivisível. Com efeito, o dispositivo supra incumbiu ainda ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defender o meio ambiente, preservando-o para as presentes e as futuras gerações.

Nesse sentido, objetivando a efetividade da norma acima descrita, entre outras atividades 
protetivas, o constituinte originário determinou caber ao Poder Público definir, em todas as unidades 
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos (artigo 225, 
§1º, inciso III, da CF), culminando, por conseguinte, na edição da Lei Federal de nº 9.985/2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.

Em seu artigo 36, a Lei Federal nº 9.985/00 dispôs, como forma de concretização do princípio 
do usuário-pagador, sobre uma modalidade de compensação ambiental, estabelecendo que:

Art. 36: Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 
em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor 
é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo 
de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.

Portanto, o empreendedor, ao realizar determinada atividade que cause, ou tenha potencial de 
causar significativo impacto ambiental, independente de qual seja a natureza desta, estará obrigado a 
compensar os danos ambientais causados, devendo ser levado em consideração, para tanto, o Estudo 
de Impacto Ambiental previamente realizado e seu respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
– EIA/RIMA. Além disso, o parágrafo primeiro do dispositivo acima elucidado, trouxe, à época, a 
seguinte inteligência:

§ 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não 
pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo 
com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. (destaques nossos)

Partindo de uma análise doutrinária ambientalista, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 
36 da Lei Federal nº 9.985/00 encontra-se em total concordância com o fundamento trazido pela Carta 
Magna, de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, devendo haver uma 
compensação à sociedade, pelo uso econômico que se faz dos recursos naturais, com a proteção do 
ecossistema utilizado através da instituição ou manutenção de unidades de conservação.  Em outras 
palavras, como leciona Antônio Figueiredo Guerra Beltrão4:

“Pode-se afirmar que toda poluição gera um custo ambiental para a sociedade.  
O princípio do poluidor-pagador consiste no dever do poluidor de pagar por este 
custo ambiental, seja de forma preventiva, por meio de investimentos em tecnologia e 
de outros mecanismos, seja por meio de medidas reparadoras, quando o dano ambiental 
já ocorreu.” (destaque nosso)

Através desse entendimento, podemos afirmar que todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, 
que provocarem alguma espécie de poluição e/ou degradação, devem arcar com os impactos ambientais 
gerados, ressarcindo à sociedade pelo dano causado ao direito constitucionalmente garantido.  
E mais, pelo princípio interpretado de maneira positiva, ao invés de poluidor-pagador, seria o do  
usuário-pagador pelo qual também se determinaria a obrigação daquele que se utilizando de recursos 

4 BELTRÃO, Antônio Figueiredo Guerra. Direito Ambiental. Editora Método, São Paulo, 2013. P. 48.
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naturais, como bens ambientais de uso comum do povo, retirasse da sociedade o valor de existência 
do bem e por isso mesmo devesse pagar, devolvendo à sociedade parte do valor do bem que aufere 
em lucro com sua atividade.

Tendo em vista a Lei do SNUC, o Poder Executivo editou, em 2002, o Decreto Federal  
nº 4.340, regulamentando a compensação por significativo impacto ambiental, e dispôs, inicialmente, 
em seu artigo 31, que para fins de fixação da respectiva compensação, o órgão ambiental licenciador 
deveria estabelecer o grau de impacto a partir dos estudos ambientais realizados quando do processo 
de licenciamento ambiental, devendo, à época, ser considerados apenas os impactos negativos, não 
mitigáveis e passíveis de riscos que pudessem comprometer a qualidade de vida da região ou que 
causassem danos aos recursos naturais.

Porém, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a Confederação Nacional da 
Indústria – CNI, legitimada pelo artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ajuizou, 
em 2008, perante o Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 3.378-6, 
requerendo que fosse declarada inconstitucional a norma disposta no artigo 36 e seus parágrafos 1º, 2º 
e 3º, pois, de acordo com a CNI, tal conteúdo normativo ofendia o Princípio da Legalidade e violava 
o Princípio da Separação dos Poderes, vez que o Legislativo delegaria ao Poder Executivo o poder de 
impor deveres aos administrados.

Após o voto do Ministro Carlos Britto (relator da ADIN), que julgou improcedente a ação, 
o STF, por maioria, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inconstitucionalidade da 
expressão que fixava um valor mínimo a ser pago pela compensação ambiental constante no § 1º do 
art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00, qual seja: “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento.” 

O Supremo Tribunal Federal, em seu julgamento, ressaltou ainda que o valor da compensação 
deverá ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental gerado, devendo ser levado em conta para 
cálculo do respectivo montante apenas as conclusões dos devidos estudos de impactos ambientais em 
que se assegurem os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, prescindível a 
fixação de percentual sobre os custos do empreendimento.

Com efeito, a atual redação do §1º do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00 suprimiu a validade da expressão 
acima declarada, tendo como redação constitucionalmente eficaz a ser regulamentada posteriormente:

§ 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 
deverá ser fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto 
ambiental causado pelo empreendimento.

Contudo, após todo o trâmite de controle de constitucionalidade com a adequação (supressão 
da expressão de “pelo menos meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento”) da previsão normativa do § 1º do Art. 36 do SNUC, que revelou discussão profunda 
sobre ser desnecessária a determinação de mínimo para o cálculo da compensação ambiental, chegando 
a ser entendida inconstitucional; em 2009, o Poder Executivo, de uma maneira inacreditavelmente 
desatenta e imprudente, editou o Decreto Federal nº 6.848, que deveria regulamentar a Lei Federal 
nº 9.985/00 com base na decisão tomada pelo STF no julgamento da ADIN de nº 3.378-6, mantendo 
a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo de maneira ainda mais dantesca: condicionando um 
valor de referência para o cálculo da compensação ambiental relacionado aos custos destinados pelo 
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empreendedor à execução da atividade, quando o Art. 36, §1º do SNUC, determina que o montante a 
ser pago por compensação ambiental seja correspondente ao grau de impacto, não também aos custos 
com a implantação do empreendimento, justo o que fora declarado inconstitucional.

Não parou o referido regulamento na repetição da inconstitucionalidade e foi mais além quando 
fixou um percentual mínimo de 0% e um máximo de 0,5% para a variação do grau de impacto, dentro 
da fórmula idealizada para o cálculo da compensação ambiental a ser paga pelo poluidor a título de 
reparação antecipada pelo impacto ambiental causado, pouco importando, deste modo, a amplitude dos 
danos causados ao meio ambiente a ser apurada em EIA/RIMA, podendo ser levado em consideração 
apenas o gasto com a atividade, in verbis (Decreto Federal nº 6.848/2009):

Art.1º: Os arts. 31 e 32 do Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, passam a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art.31: Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei 
nº 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de 
impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, ocasião em que considerará, 
exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente.
§1º. O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.
§2º. O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e 
das características do ambiente a ser impactado.
§3º. Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento 
ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre 
o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com 
apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.
§4º. A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos 
em que for emitida a licença de instalação por trecho.” 
(...)
Art.2º: O Decreto no 4.340, de 2002, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:
“Art.31-A: O Valor da Compensação Ambiental – CA será calculado pelo produto do 
Grau de Impacto – GI com o Valor de Referência – VR, de acordo com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde:
CA=Valor da Compensação Ambiental;
VR=somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, 
não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios 
de seguros pessoais e reais; e
GI=Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
§1°. O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste Decreto.
§2°. O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.
§3°. As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas pelo 
empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação.

§4°.Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 
empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos 
ambientais, relativos ao trecho.” (destaques nossos)

Ou pior ainda, considerando que o GI pode ser zero e consta ele da fórmula com um fator 
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de multiplicação, qualquer número multiplicado por zero dá como resultado o próprio zero, é dizer, 
possibilidade de a compensação ambiental ser nula.

Não é de convencimento que o STF possa ter considerado válido o Decreto Federal nº 6.848/2009, 
pelo fato, circunstância processual, de não ter deferido a liminar acautelatória em âmbito da Reclamação 
nº 8.465/2009, proposta pelo Instituto Socioambiental – ISA dentro da mesma ADIN nº 3.378-6, que 
solicitava a suspensão da eficácia do Artigo 2º do referido decreto. Mesmo porque o motivo processual 
era justamente evitar o entendimento de não haver o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, é dizer, 
que tenha sido declarada inconstitucional a expressão para a compensação ambiental de pelo menos 
meio por cento dos custos do empreendimento. Pois se a expressão é inconstitucional, inconstitucional 
será toda a previsão que a reestabeleça, independente da fórmula proposta pelo decreto citado ou da 
defesa doutrinária de Édis Milaré5.

2. A compensAÇÃo AmbientAl nA eFetividAde do licenciAmento de AtividAdes 
potenciAl ou eFetivAmente cAusAdorAs de signiFicAtivA degrAdAÇÃo 
AmbientAl

O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente – 
PNMA (Lei Federal nº 6.938/1981) juntamente com a avaliação de impacto ambiental, previstos 
respectivamente nos incisos IV e III do Art. 9º. O primeiro instrumento citado possibilita o conhecimento 
e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, dirigindo sua localização, implantação e 
operação. A avaliação de impactos ambientais, por sua vez, é capaz de definir a possibilidade ou não 
de acontecimento das atividades, de acordo com os resultados avaliativos dos impactos; sendo factível 
ou não evitar, minimizar e/ou recuperar danos ambientais.

Da conjugação dessas duas ferramentas resultou a idealização da compensação ambiental como 
forma de concretizar não somente o licenciamento ambiental como também seu fim mais primordial, 
a proteção da natureza, pois agrega valor econômico de proteção ambiental (valor de opção e valor 
de existência) aos recursos naturais utilizados nas atividades licenciadas. Por isso mesmo nenhum 
licenciamento ambiental de atividades potencial ou efetivamente causadoras de significativa degradação 
ambiental pode ser realizado sem o pagamento da compensação ambiental, a qual deve ser utilizada 
para a implantação ou manutenção de unidade de conservação de proteção integral, uma vez que 
historicamente, antes mesmo do SNUC, conforme nos ensina Édis Milaré6 

a “Resolução CONAMA 002/1996 que revogou a Resolução 010/1987 e regulamentou, 
de maneira não tão diferente da que estava prevista na norma revogada, a implantação 
de unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma 
Estação Ecológica, como medida compensatória no processo licenciatório de obra ou 
atividade de significativo impacto ambiental, para fazer face, conforme esse diploma, à 
reparação dos danos causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas.

Também a instituição de espaços territoriais protegidos, no caso em espécie, as unidades de 
conservação, é outro instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, previsto no Art. 9º, VI 
conjugado no cumprimento da prevenção do dano ambiental. Nessa ocasião se forma um tripé do 
5 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª Edição, revista, atualizada e reformulada. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais: 2013. P.1241.

6 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª Edição, revista, atualizada e reformulada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013. P. 1238.
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licenciamento ambiental – avaliação de impacto ambiental – criação/manutenção de unidade de 
conservação capaz de combater o “strip-tease ecológico” designado pelo então ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, em declaração ao Jornal O Estado de São Paulo (de 14 de julho de 2008, 
transcrito por Celso Antônio Pacheco Fiorillo7), quando definiu, na época, a situação das unidades de 
conservação (UCs) federais: 

“das 299 unidades de conservação, 82 não têm gestor, 173 não contam com fiscais e o 
percentual dessas áreas com plano de manejo implementado é baixíssimo. As UCs e 
as reservas indígenas contribuem com 22% do desmatamento registrado pelos satélites 
do Inpe. Isso tudo é resultado da omissão do governo federal, que não cumpre as 
metas estabelecidas no Plano de Ação para Prevenção e Combate ao Desmatamento na 
Amazônia Legal (PAPCD). Não criou todas as unidades de conservação, a maioria das 
que criou no papel não foi instalada, e, pior, nenhuma delas tem regularização fundiária 
concluída. [...] as questões ambientais são menos valorizadas pelo governo do que as 
econômicas, sociais e de infraestrutura. 

Destarte, dando ainda mais firmeza ao tripé, a compensação ambiental representa uma maneira 
socialmente justa e administrativamente viável para que as unidades de conservação tenham reforço 
no orçamento público para sua criação e gestão; garantindo que o licenciamento ambiental alcance 
seu objetivo de organizar e controlar as atividades que utilizam os recursos naturais e por isso possam 
ser poluidoras e pelo mesmo motivo tenham que avaliar os impactos gerados por sua intervenção no 
ambiente através de Estudo de Impacto Ambiental.

3. conclusÃo gerAl

Não podemos negar que todas as normas e situações descritas no curso deste trabalho possuem 
como principal foco a preservação dos princípios e objetivos ambientais constantes no texto da 
Constituição Federal de 1988. Entretanto, por questões que fogem ao bom senso e à técnica legislativa, 
a atual regulamentação da Lei Federal de nº 9.985/00, dada pelo Decreto Federal de nº 6.848/09, é 
inconstitucional formalmente por atentar contra decisão do Supremo Tribunal Federal.

Cabe a nós, cidadãos, impulsionar para que os legitimados ao controle concentrado da Constituição 
Federal requeiram que a Corte Máxima novamente se manifeste e declare a atual regulamentação da 
compensação ambiental inconstitucional, uniformizando, de uma vez, o entendimento de que o seu 
objetivo não é referenciá-la ao valor do empreendimento, mas sim a garantia de que o poluidor pague 
à sociedade uma indenização proporcional ao dano causado.

4. conclusÕes ArticulAdAs

4.1. A fórmula proposta para a compensação ambiental (CA = Vr X GI) diminui expressivamente 
o pagamento da compensação ambiental por parte do poluidor que pratica uma atividade que cause 
potencial impacto ambiental, reduzindo, deste modo, sua responsabilidade para com a sociedade; vez 
que o montante a ser pago a título de compensação de danos pelo uso dos recursos naturais e a poluição 

7 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12ª Edição, revista, atualizada e ampliada. 
São Paulo: Saraiva, 2011. Págs.234 a 235.
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gerada foi reduzido a um produto dos custos com o empreendimento por um fator de no máximo 
0,5%, infringindo terminantemente a decisão do STF quando do julgamento da ADIN nº 3.378-6, que 
determinou que a compensação ambiental deve ser fixada proporcionalmente ao impacto ambiental 
gerado, sendo prescindível a fixação de percentual sobre os custos do empreendimento.

4.2. As câmaras de compensação ambiental dos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental 
não devem aplicar a fórmula apresentada no Decreto Federal nº 6.848/2009, por ser inconstitucional.

4.3. Os órgãos ambientais devem exigir que o empreendedor no âmbito do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e no seu respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA apresentem o grau 
de impacto do empreendimento, bem como o valor proporcional a esse grau para custear a implantação 
ou manutenção de unidade de conservação de proteção integral; com isso muitos dos problemas de 
orçamento com a regularização fundiária e infraestrutura das UCs poderiam ser solucionados.

4.4. As empresas e profissionais registrados nos cadastros técnico-ambientais, para elaboração 
de EIA/RIMA, devem ser conscientizadas, independentemente de procrastinações jurídicas, de que o 
fundamental para a compensação ambiental, como não poderia deixar de ser, é o grau do impacto de 
potencial ou efetiva geração pela atividade, pois seguramente a degradação possibilitada pela atividade 
é significativa, senão não estaria sendo analisada por Estudo de Impacto Ambiental.
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resumo: 

A Teoria do Direito Penal do Inimigo deve ser analisada a partir do funcionalismo radical ou sistêmico 
defendido pelo doutrinador alemão Günther Jakobs. Fundamenta-se na ideia de que o agente que 
comete um fato delituoso deve ser classificado como cidadão ou como inimigo, a depender do contexto 
em que está inserida a sua conduta, assim como do momento histórico, político e social vivenciado.  
Ao cidadão é aplicado o direito processual penal com todas as suas garantias constitucionais, enquanto 
que, ao inimigo há uma relativização dessas garantias, quando não uma verdadeira supressão de todos 
os seus direitos.

pAlAvrAs-chAve: 

Funcionalismo Sistêmico. Direito Penal do Inimigo. Processo Penal. 

AbstrAct: 

The Theory of Criminal Law of the Enemy must be analyzed from the radical or systemic functionalism 
defended by German theoretician Günther Jakobs. It is based on the idea that the agent who 
commits a criminal fact must be classified as a citizen or as an enemy, depending on the context in 
which it operates its conduct, as well as the historical, political and social moment experienced by 
society. The citizen’s criminal procedural law applied with all constitutional guarantees, while the  
enemy has a relativization of these guarantees, if not a true abolition of all their rights.

Keywords: 

Functionalist System. Criminal Law of the Enemy. Criminal Procedure.

1. Aspectos histÓricos

O Direito Penal, com as bases que conhecemos hoje, é fruto de um longo processo de 
amadurecimento, avanços e até mesmo retrocessos, que acabaram por disciplinar uma série de garantias 
que em tempos remotos jamais seriam imaginadas. Nesse contexto, citamos a importante contribuição 
de Cesare Beccaria, que na clássica obra Dos Delitos e Das Penas, propõe corajosamente o fim do 
uso da tortura, do processo secreto e das penas desumanas, muito comuns no final da idade média.  
Já no início do texto, o referido autor suscita uma série de questionamentos, que levam a uma imediata 
reflexão, perguntando:

Qual a origem das penas, e em que se funda o direito de punir? Quais as punições que se 
devem aplicar aos diferentes crimes? A pena de morte será, realmente, útil, necessária, 
imprescindível para a segurança e a estabilidade social? Serão justos os tormentos e as 

1 Especialista em Processo Civil. Bacharel em Direito pela Faculdade Farias Brito. Advogado. E-mail: diegodmb@
yahoo.com.br.

2 Mestre  em Direito Público pela Universidade Federal do Pará. Bacharel em Direito (UFPA). Professora de Direito 
Penal e Processo Penal na Graduação e Pós-Graduação do Centro Universitário Estácio do Ceará. Advogada. E-mail: 
lidimlopes@hotmail.com.
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torturas? Levarão ao fim proposto pelas leis? Quais são os meios mais apropriados para 
prevenir os delitos? As mesmas penas serão, igualmente úteis em todas as épocas? Qual 
a influência que exercem sobre os costumes? (BECCARIA, 1995).

 A partir de então, iniciou-se uma busca pela humanização das penas e preservação dos nascentes 
direitos fundamentais. Porém, a defesa da aplicação de garantias à pessoa do acusado ou condenado, 
não foram aceitas de forma pacífica, chegando ao ponto de se afirmar que o Código Penal seria a “Carta 
Magna do Deliquente”, ou seja, não protege a ordem jurídica, nem tampouco a comunidade, como se 
pretendia historicamente, mas sim, a pessoa do criminoso. (LISZT,1994)

 Ainda nesse contexto histórico, é possível vislumbrar algumas ideias que mais tarde seriam 
desenvolvidas pelo Direito Penal do Inimigo, em teorias como a da Escola-Positiva, que através da 
ciência buscou criar um perfil antropológico do criminoso defendendo que o crime é algo natural e 
que, por conseguinte, o criminoso apenas segue seus extintos, afirma ainda que o fim da pena não é 
punir, mas sim proteger a sociedade das ações criminosas. 

Desta forma, a possibilidade de existir criminosos irrecuperáveis pode ser entendida como 
um “embrião” da figura do inimigo defendida nos tempos atuais por Güther Jakobs, embora é claro, 
apresente nítidas diferenças, conforme também se verá oportunamente. (MACEDO, 2011)

O funcionalismo surge em um momento pós-finalista, lembrando que nosso atual Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940) adotou após a reforma de 1984 a teoria finalista, 
criada por Hans Welzel e assentada nas ideias de finalidade da conduta humana e autodeterminação, 
fazendo com que o dolo e a culpa (elementos subjetivos) migrassem da culpabilidade para o fato típico 
(especificamente, para a conduta), uma vez que a conduta humana para ter repercussão penal precisa 
ser voluntária e dirigida a um fim e não meramente causal como inicialmente se defendia. Foi sem 
dúvida um importante avanço. A partir de então, a culpabilidade passa a apresentar a composição que 
conhecemos hoje, composta apenas por elementos normativos, a saber: a imputabilidade, a potencial 
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. 

No entanto, para que se entenda a Teoria do Direito Penal do Inimigo é preciso compreender 
que outras teorias surgiram após o finalismo. Dentre elas, ressaltamos a Teoria Funcionalista, que 
procura entender a função desempenhada pelo direito penal na sociedade. 

Os funcionalistas estão divididos basicamente em 2 correntes: o funcionalismo moderado e 
o funcionalismo radical. Vejamos em linhas gerais, em que consiste cada uma dessas ramificações.

O funcionalismo moderado ou teleológico é defendido pelo alemão Claus Roxin e entende 
que o Direito Penal funciona como uma espécie de controlador social formalizado, administrando a 
vida em sociedade. Roxin propõe uma releitura dos preceitos penais, à luz da política criminal e de 
seus princípios norteadores, como por exemplo, o principio da insignificância, sendo considerado um 
defensor do minimalismo penal3. 

Já o funcionalismo radical, sistêmico ou normativista é defendido por Günther Jakobs e apoiado 
em fundamentações filosóficas dos contratualistas clássicos, a exemplo de Rousseau, Hobbes e Locke, 
conforme se verá em linhas ulteriores. Divide os autores de condutas criminosas em 2 categorias 
distintas: os cidadãos e os inimigos. Aos primeiros são asseguradas todas as garantias penais e 
processuais penais, enquanto que os inimigos são aqueles que tentam desconstituir o pacto social 
através de seus atos criminosos, a estes são relativizados os direitos e garantias processuais penais. 

3 Oportuno observar que o maximalismo penal guarda estreita relação com os postulados norteadores da Teoria do 
Direito Penal do Inimigo, pois defende um maior rigor na punição penal, podendo ser sintetizada como uma política 
de controle social, a exemplo da “Tolerância Zero” nos Estados Unidos.
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 2. teoriA do direito penAl do inimigo
2.1. teoriA originAl de jAKobs

Günther Jakobs é o grande expoente da Teoria do Direito Penal do Inimigo, sendo o seu 
primeiro teórico. Desta forma, para que possamos prosseguir com o estudo desse tema, apontando suas 
implicações no ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se indispensável algumas reflexões sobre as 
bases em que foi construída a  teoria original, nos termos da proposta de Jakobs. (REGHELIN, 2007)

Primeiro, é preciso definir os casos de incidência desse “direito especial”, para isso é necessário 
identificar o conceito de inimigo. Nesse sentido, Jakobs propõem que é inimigo “quem por princípio 
se conduz de modo desviado não oferece garantia de um comportamento pessoal; por isso não pode 
ser tratado como cidadão, mas sim deve ser combatido como inimigo.” , ou seja, para o autor, inimigos 
são aqueles criminosos que demonstram claramente que não desejam viver em comunidade, pois 
visam obter apenas as vantagens deste convívio, não “assinaram” o pacto social e nem pretendem se 
submeter aos limites que tornam possível a vida em sociedade. Como exemplos mais evidentes de 
“inimigos” podemos citar: os terroristas, os criminosos associados ao crime organizado, assim como 
os matadores de aluguel. (JAKOBS, 2009, p. 17)

Como estes sujeitos não demonstram vontade de se comportar de modo que possibilite seu 
convívio em sociedade, o Estado não deve tratá-los como cidadãos comuns (entenda-se como pessoas 
que nunca cometeram crimes ou aqueles que cometeram crimes leves, ou que mesmo incorrendo 
em tipos penais mais graves, demonstram que ainda possuem condições de se recuperar e viver em 
sociedade). Para eles, o Estado deve aplicar o direito de guerra, ou seja, o direito daqueles que não 
fazem parte do pacto social.

Ademais, como o inimigo não é considerado humano, a ele não se aplicam as garantias, podendo 
ser facilmente relativizados seus direitos fundamentais. No Direito Penal do Inimigo, o criminoso 
apresenta uma periculosidade tamanha que pode por em risco todo o Estado, ferindo gravemente os 
bens jurídicos por este protegidos, por isso, tudo é permitido neste combate, sendo possível inclusive 
o recurso à tortura como modo de se obter meios de evitar novos danos a bens jurídicos relevantes. 
(JAKOBS, 2009, p. 17)

Com base nesses postulados, Jakobs prevê a existência de dois tipos distintos de Direito Penal: 
o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo. Ao primeiro são inerentes princípios como: 
presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Quanto ao segundo, as 
correntes que prendem o poder punitivo do Estado estão soltas, ou seja, este pode tratar o inimigo com 
o rigor necessário para expurgá-lo da sociedade. (BUSATO, 2007)

Mas afinal quem é o inimigo? O inimigo é “etiquetado” de acordo com o momento histórico. 
Para tanto, basta citar as ocorrências do Nazismo e o tratamento que vem sendo dispensado atualmente 
aos emigrantes clandestinos, em ambos os casos, a punição é fundamentada pelo modo de vida e não 
pelos atos supostamente praticados. O tratamento se assemelha ao do inimputável penalmente, sobre 
ele recaí um juízo prospectivo, de periculosidade, pois representa uma constante ameaça.  Diferente 
do delinquente-cidadão ao qual se aplica o juízo de culpabilidade, retrospectivo, ou seja, o agente é 
apenado pelo que fez, submetendo-se a uma pena predefinida com limites mínimos e máximos definidos.
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2.2. silvA sAnchez: 3 velocidAdes de direito penAl

Jesús-María Silva Sánchez, na obra La expasión del derecho penal, constata a existência de 3 
velocidades no Direito Penal, assunto este que pela pertinência que tem com o nosso objeto de estudo, 
merece uma breve reflexão.

O chamado Direito Penal de 1ª velocidade é o mais garantista e se destina, de modo geral, aos 
crimes que impõem penas privativas de liberdade. Nesse ponto, o autor apenas constata o modelo 
penal que todos conhecemos, marcado por princípios como o do contraditório e da ampla defesa,  
o conhecido in dúbio pro réu e a presunção de inocência. (CABETTE, 2009)

O Direito Penal de 2ª velocidade é mais rápido, simples e informal do que o anterior, sendo 
utilizado no caso de “crimes pequenos”, que por causarem danos menores à sociedade e à vítima, são 
punidos de forma mais branda. Em regra, são crimes que, na prática, não viabilizam a imposição de 
penas privativas de liberdade. 

No Brasil, podemos citar como exemplo de manifestação do Direito Penal de 2ª velocidade, 
os crimes previstos como de “menor potencial ofensivo”, disciplinados na Lei 9.099/95, que são 
da competência dos Juizados Especiais Criminais e apresentam um rito mais célere, assim como a 
possibilidade de flexibilizar alguns institutos clássicos do processo penal como a obrigatoriedade e a 
indisponibilidade da ação penal pública, com a previsão da transação penal e da suspensão condicional 
do processo, respectivamente.

Por fim, observamos que o Direito Penal de 3ª velocidade se assemelha às ideias defendidas 
pela teoria de Jakobs. É definido como o processo mais veloz, com menos garantias para o acusado, 
e que por isso, só possibilita a sua aplicação em casos de crimes mais graves. Um exemplo, ainda 
que controvertido, seria a possibilidade de concessão de medidas protetivas sem a oitiva do acusado, 
como estipula o art. 19 da lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha (CABETTE, 2009). 
Dispõe o referido dispositivo que:

Art. 19:  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, 
devendo este ser prontamente comunicado” (destaque nosso)

Essas medidas estão previstas no art. 22 da lei e as mais importantes são: afastamento do acusado 
do lar; proibição de aproximação ou qualquer contato do suspeito com a vítima, seus familiares ou 
testemunhas e restrição ou suspensão de visita aos filhos menores.

Desta forma, o juiz pode conceder de ofício as medidas de proteção, independentemente de prévia 
oitiva do acusado, mitigando com isso, o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. 

2.3. bAses FilosÓFicAs

Um embrião da atual tese de Direito Penal do Inimigo pode ser percebido ainda na teoria de 
Thomas Hobbes. A teoria hobbesiana se baseia na supremacia absoluta do Estado, pois ao “assinarem” 
o pacto social, todos os cidadãos aceitaram ceder seus direitos e poderes para o Estado. Na clássica 
obra O Leviatã, Hobbes retrata o Estado como um grande monstro, que a tudo devora e o define 
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como um mal necessário, para salvar o homem da barbárie em que se encontrava no estado natural. 
(JAKOBS, 2009)

Com base na teoria contratualista e no poder absoluto do Estado, Hobbes sustentava a 
possibilidade do Estado punir todos aqueles que a ele se opusessem, como por exemplo, os traidores e os 
revoltosos, que deveriam ser tratados como inimigos e não como cidadãos, uma vez que descumpriram 
a parte que lhes cabia no contrato social, desobrigando com isso, o Estado de cumprir o seu papel. 
(JAKOBS, 2009)

Desta forma, é possível extrair como semelhanças entre as teorias de Jakobs e Hobbes a visão 
contratualista de ambos, pois para Jakobs o inimigo do Estado pode ser punido como tal porque não 
“assinou” o contrato social e se porventura “assinou”, logo o descumpriu, o que legitima a ação estatal 
mais célere e poderosa. Outra semelhança reside na gravidade da conduta praticada pelo agente, que 
põe em risco a própria existência do Estado e de todas as garantias que este representa, gerando a 
necessidade de se usar um direito de guerra. (REGHELIN, 2007)

2.4. crÍticAs à teoriA de jAKobs

Para que possamos analisar com mais clareza o Direito Penal do Inimigo, é preciso analisar 
as principais críticas que repousam sobre a referida teoria, o que faremos em breves linhas a seguir.

A primeira crítica refere-se à incompatibilidade entre a teoria jakobiana e o Estado Democrático 
de Direito, pois ao defender a separação da sociedade em duas classes: cidadãos e inimigos ou bons 
e maus; acaba por ferir o principal objetivo do Estado Democrático, que é tratar a todos de forma 
isonômica, resguardando o cidadão das arbitrariedades do Estado. Outro argumento capaz de embasar 
a referida crítica é o fato de Jakobs, em algumas passagens, definir o inimigo como um não humano, 
algo inaceitável, visto o longo passado de abusos, sejam estatais ou entre particulares, cometidos em 
face dessa justificativa. (MELIÁ, 2010)

Uma segunda crítica, relacionada ainda com a divisão dicotômica da sociedade, é que esta 
tende a gerar um crescente preconceito contra as classes marginalizadas, algo que contraria a política 
criminal atual, que trata o criminoso, após o cumprimento da pena e passado o período “depurador”, 
como “tecnicamente” primário. (CARVALHO, 2010)

Também se afirma que por desconsiderar princípios fundamentais do sistema penal vigente,  
o Direito Penal do Inimigo não pode ser considerado como direito, principalmente por não possibilitar 
de forma plena o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Teme-se ainda, que essa teoria seja utilizada para favorecer o chamado terrorismo estatal. 
Argumento que ganha relevância quando combinado com o passado de ditaduras pelo qual passou 
a América Latina de um modo geral, e em especial o Brasil. Segundo esses críticos, o Direito Penal 
do Inimigo confere ao Estado muito poder, libertando-o das amarras que as revoluções liberais lhe 
impuseram, possibilitando a utilização da máquina estatal, como instrumento de opressão. (CHEVIGNY, 
2011)

Por último, critica-se o Direito Penal do Inimigo por ser uma ferramenta ineficaz para a obtenção 
de seu objetivo, visto que não é com penas mais rigorosas ou rápidas que os crimes serão coibidos. Para 
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reforçar essa teoria, é comum comparações com países que adotam penas mais leves, em especial, os 
países europeus, como a Holanda e a Bélgica, que apresentam um índice de criminalidade ínfima, se 
comparado com países com penas mais severas, como os Estados Unidos e o Brasil.

3. reFleXos dA teoriA do direito penAl do inimigo no brAsil

Estabelecidas as bases em que se alicerça o Direito Penal do Inimigo, passamos a uma breve 
análise da sua influência no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente seus reflexos em algumas 
leis penais e processuais penais.

3.1. regime disciplinAr diFerenciAdo (rdd)

O comentado e questionado Regime Disciplinar Diferenciado, mais conhecido pela sigla RDD, 
surgiu como uma forma de endurecimento no tratamento dado ao preso, provisório ou sentenciado, 
através da Lei 10.792/03, que introduziu significativas alterações na Lei de Execuções Penais, 
especificamente, nos artigos 52 e 53.

Vale observar que alguns Estados como São Paulo e Rio de Janeiro já disciplinavam, através 
de norma administrativa, a inclusão em um regime diferenciado, aplicado em especial, aos presos 
pertencentes às organizações criminosas. 

Uma melhor compreensão do alcance das restrições impostas pelo RDD pressupõe uma 
abordagem, ainda que sucinta, dos dispositivos que disciplinam a matéria. Neste sentido temos que:

Art. 52: A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando 
ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou 
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao “regime disciplinar diferenciado”, com as 
seguintes características: I – duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo 
de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto 
da pena aplicada;  II – recolhimento em cela individual;  III – visitas semanais de duas 
pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas;  IV – o preso terá direito 
à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol.  

A análise da constitucionalidade ou não do RDD tem sido ao longo da sua introdução na 
legislação vigente objeto de análise tanto pelos Tribunais de Justiça, quanto pelos Tribunais Superiores, 
notadamente o STJ, que vem se posicionando pela constitucionalidade do regime. 

Por outro lado, o regime disciplinar diferenciado é considerado por alguns como uma espécie 
de “execução penal do inimigo”. E nessa linha de pensamento temos algumas decisões, como a abaixo 
transcrita, extraída do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC 978.305.3/0-
00, nos seguintes termos:

“O chamado RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), é uma aberração jurídica que 
demonstra à sociedade como o legislador ordinário, no afã de tentar equacionar o 
problema do crime organizado, deixou de contemplar os mais simples princípios 
constitucionais em vigor. 
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A questão já foi abordada por esta 1ª Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo:

Na ocasião, como muito bem asseverou o E. Des. Marco Nahum, no Habeas Corpus 
n. 893.915-3/5-00- São Paulo (v.u), o referido ‘regime disciplinar diferenciado’ determina 
que o preso seja recolhido e, cela individual, com saídas diárias de 02 horas para banho 
de sol, o que significa dizer que a pessoa fica isolada por 22 horas ao dia. Sua duração 
é de um ano, sem prejuízo de que nova sanção seja aplicada em virtude de outra falta 
grave, podendo o prazo de isolamento se estender até 1/6 da pena. Ainda é proibido 
ao preso que ouça, veja, ou leia qualquer meio de comunicação, o que significa dizer 
que não recebe jornais, ou revistas, assim como não assiste televisão, e não ouve rádio. 
Independentemente de se tratar de uma política criminológica voltada apenas para o 
castigo, e que abandona os conceitos de ressocialização ou correção do detento, para 
adotar ‘medidas estigmatizantes e inocuidoras’ próprias do ‘Direito Penal do Inimigo”, 
o referido ‘regime disciplinar diferenciado’ ofende inúmeros preceitos constitucionais”.

Em artigo dedicado à análise do tema, do qual extraímos o julgado supracitado, Rogério Sanches 
e Thales Cerqueira ponderam pela constitucionalidade do RDD, com a ressalva de que a medida não 
fere os preceitos constitucionais:

“desde que utilizada como sanção extrema, excepcional, servindo como derradeira trincheira na 
correção do reeducando faltoso e perigoso, preferindo o juiz sempre que possível e suficiente (critério 
da proporcionalidade), as sanções outras trazidas na mesma lei”. (SANCHES e CERQUEIRA, 2006).

Conciliando o entendimento acima com a redação do artigo 53 da Lei de Execuções Penais, 
percebemos que o rol das sanções disciplinares lista a advertência verbal, a repreensão, a suspensão 
ou restrição de direitos, o isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que 
possuam alojamento coletivo, e por fim a possibilidade de inclusão no regime disciplinar diferenciado.

3.2. lei 12.850/2013 (orgAnizAÇÕes criminosAs)

Outro diploma legislativo apontado como exemplo de aplicação dos postulados norteadores 
do Direito Penal do Inimigo era a antiga Lei 9.034/95, que tratava dos procedimentos de investigação 
do chamado “crime organizado”, expressamente revogada pela Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. 

 Apesar de recente, é possível reconhecer na novatio legis, resquícios do diploma anterior que 
já apontavam para a constatação de que os mecanismos de investigações contemplados fortalecem a 
atuação estatal em clara relativização do princípio da presunção de inocência. Neste sentido, temos:

Art. 3º:  Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de 
outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I – colaboração 
premiada; II – captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 
III – ação controlada; IV – acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a 
dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações 
eleitorais ou comerciais; V – interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, 
nos termos da legislação específica; VI – afastamento dos sigilos financeiro, bancário e 
fiscal, nos termos da legislação específica; VII – infiltração, por policiais, em atividade 
de investigação, na forma do art. 11; VIII – cooperação entre instituições e órgãos 
federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse 
da investigação ou da instrução criminal.
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Em razão da extensão que a análise dos meios de provas anteriormente listados demanda, 
propomos um estudo voltado para as questões que envolvem o chamado “agente infiltrado”, uma 
das medidas mais questionadas na Lei 9.034/95, até mesmo, em face da dificuldade que a falta de 
regulamentação dessa previsão ensejava. Em trabalho dedicado ao tema, Marcelo Mendroni observa 
que a referida previsão “consiste basicamente em permitir a um agente da Polícia ou de serviço de 
inteligência infiltrar-se no seio da organização criminosa, passando a integrá-la como se criminoso 
fosse” (MEDRONI, 2007). 

Salientamos que a nova lei não menciona mais a possibilidade de infiltração dos chamados 
“agentes do serviço de inteligente”, limitando-se a prever a inserção de agentes de polícia.

Na legislação anterior, o assunto suscitava inúmeros questionamentos, tais como: qual é o 
tratamento dado as condutas criminosas por eles praticadas? Até quando devem agir? Podem matar? Em 
artigo específico sobre o assunto, Antonio Scarance Fernandes comenta essa previsão ponderando que:

“em síntese, embora seja razoável a aceitação da infiltração para melhor eficiência no 
combate ao crime organizado, em virtude da invasão inerente às vidas privadas de outras 
pessoas e também em razão das dificuldades e riscos que a acompanham, deve ela ser 
melhor regulada, sendo preferível que, a exemplo da Espanha, Argentina, se produza 
legislação específica a respeito da matéria” (FERNANDES, 2008).

 A Lei 12.850/2013 nos artigos 10 a 14 propôs-se a disciplinar o assunto. Trata-se de uma 
inovação legislativa recentíssima, que no entanto, encampou algumas construções doutrinárias e 
jurisprudenciais já esboçadas acerca do tema, mas que sem dúvida ainda será objeto de inúmeros 
outros debates.

Algumas controvérsias, a Lei esforçou-se para solucionar, tais como a natureza jurídica da 
conduta criminosa praticada pelo agente estatal, dispondo que:

Art. 13:  O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a 
finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único.  Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente 
infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.  

Pela leitura do citado dispositivo, é possível observar que estamos diante de uma excludente de 
culpabilidade, mas que demandará do julgador um juízo de ponderação na avaliação da proporcionalidade 
da conduta criminosa e principalmente do resultado daí advindo no caso concreto, até porque o fins não 
justificam os meios quando estes são lesivos a bens de maior valor, como a integridade física e a vida.

É preciso observar ainda, que no tocante às organizações criminosas temos a Lei 12.694, de 24 
de julho de 2012, que ficou em evidência ao possibilitar em seu art. 1º, a criação de um órgão colegiado, 
composto por 3 juízes de 1º grau, com a finalidade de proferir decisões (cautelares/interlocutórias/
sentenças) no curso da investigação ou do processo que envolve os crimes praticados por organizações 
criminosas, sem publicizar as divergências eventualmente ocorridas. Na época questionava-se se essa 
medida representava a adoção do chamado “juiz sem rosto ou anônimo” em clara afronta ao Princípio 
do Juiz Natural, entendemos que não, posto que, os magistrados são identificados e assinam o ato, e 
portanto, têm apenas a sua responsabilidade “fracionada”, mas não há anonimato, afastando a colisão 
com a garantia constitucional.
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3.3. lei dAs interceptAÇÕes teleFÔnicAs

Outra lei vigente no ordenamento brasileiro que apresenta algumas facetas do Direito Penal 
do Inimigo é a Lei 9.296/96, que define o processamento e os casos que possibilitam a interceptação 
telefônica, regulamentando o art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal de 1988.

Em seus artigos 1º e 2º, a citada Lei elenca como requisitos para a quebra do sigilo telefônico: 
ordem do juiz competente; indícios de autoria e materialidade; que a infração seja punida com reclusão; 
que não exista outro meio de se produzir a prova e que não se trate de processo ou procedimento 
extrapenal.

Para nosso estudo, o mais relevante é o requisito de autoria e materialidade. Desta forma, para 
a concessão do pedido de interceptação, o delegado ou promotor não estão obrigados a apresentar 
provas concretas dos crimes que os investigados cometeram ou planejam cometer, sendo suficiente a 
apresentação de provas circunstanciais. Esse requisito mostra clara influência do princípio in dubio pro 
societate, ou seja, havendo dúvida (meros indícios) o magistrado deve conceder o pedido. Consagra, 
com isso, a prevalência dos interesses da sociedade em detrimento das garantias do indivíduo.

3.4. lei dos crimes hediondos

Um dos diplomas legislativos mais polêmicos do nosso ordenamento  jurídico é a Lei 8.072/90, 
que etiqueta os chamados Crimes Hediondos (art. 1º da lei 8.072/90) e Equiparados (art. 5º, XLII da 
CF/88) e estabelece o seu tratamento processual. 

A primeira semelhança, possível de constatar entre a supracitada lei e a Teoria do Direito 
Penal do Inimigo, repousa na prescrição de um tratamento mais gravoso para os Crimes Hediondos e 
Equiparados, de forma genérica, ou seja, sem analisar o caso concreto. Com isso, o legislador partiu 
do pressuposto de que as pessoas que cometem esses crimes são mais perigosas, proibindo a concessão 
de alguns benefícios como, por exemplo, a anistia, a graça e a fiança.

Outro aspecto interessante, hoje já superado, mas que pela relevância do assunto merece uma 
breve retrospectiva, refere-se à possibilidade de concessão de progressão de regime. Em sua redação 
original, a lei proibia a progressão de regime, em latente violação ao princípio da individualização da 
pena, expressamente consagrada na Carta de 1988. Em face disso, o STF declarou a inconstitucionalidade 
dessa proibição. 

Com a modificação imposta pela lei 11.464/07, o art. 2º, § 2 º da lei 8.072/90 passou a permitir 
a progressão de regime, desde que seja cumprido 2/5 da pena para os condenados primários e 3/5 para 
os reincidentes.  Ainda assim, proclama-se que esse tratamento mais severo é exemplo de aplicação do 
Direito Penal de terceira velocidade, pois tem como objetivo precípuo, punir com maior rigor o “inimigo”.

Por fim, com a proibição de concessão de livramento condicional para os reincidentes específicos 
(entenda-se reincidente em Crimes Hediondos de modo geral), o legislador busca punir de forma 
mais gravosa, os criminosos que apresentam menores chances de viver adequadamente em sociedade.  
O que se assemelha a um dos caracteres do inimigo previsto por Jakobs, que reside justamente no fato 
de que o inimigo não apresenta garantias de que se comportará de acordo com o ordenamento jurídico, 
representando um grave e constante perigo para a sociedade.
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4. conclusÃo

Com base nessas breves considerações acerca da Teoria do Direito Penal do Inimigo e seus 
reflexos em algumas leis do nosso ordenamento jurídico, é possível observar que o assunto ainda é 
pouco discutido no meio acadêmico, constatando-se também a existência de algumas esparsas reflexões 
jurisprudenciais ventiladas em alguns julgados. 

O tema é polêmico, notadamente, nas linhas em que se encontra assentada as premissas do 
funcionalismo radical, separando duas categorias distintas de agentes criminosos, os cidadãos e os 
inimigos, para alguns rotulados como não pessoas, aproximando-se inquestionavelmente das ideias 
lombrosianas, inaplicáveis nos dias atuais.

Os dispositivos das leis analisadas são apenas amostragem dos reflexos produzidos pela teoria 
em nosso ordenamento jurídico, outros textos normativos existem que sem coerência e respaldo na 
proporcionalidade, suprimem direitos reconhecidos no campo processual penal, a exemplo da Lei 
Maria da Penha, no que tange à aplicação de medidas protetivas sem a oitiva do acusado. 

Desta forma, é importante acompanhar a evolução das decisões dos nossos Tribunais Superiores, 
especificamente, o Supremo Tribunal Federal, que por analisar de forma definitiva situações envolvendo 
dispositivos maculados pela não observância das garantias que a todos os cidadãos, sem exceção, 
devem ser asseguradas, a exemplo, da individualização da pena, imprescindível nas fases legislativa, 
judicial e por derradeiro, na de execução da pena, acaba por expurgar de nossa legislação resquícios 
de um Direito Penal voltado para o autor e não para o fato, tal como se espera nos dias atuais.   
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AindA sobre o reconhecimento eX oFFicio dA prescriÇÃo: ontem, hoje 
e AmAnhÃ – umA Análise A pArtir dA evoluÇÃo histÓricA do instituto

Fernando antônio neGreiroS liMa1

resumo:

O presente artigo se propõe a examinar a alteração do regime de alegação e conhecimento da 
prescrição civil, com a possibilidade, antes negada, de declaração ex officio pelo juiz. A partir de 
um exame da evolução histórica da prescrição, na ordem jurídica nacional e no direito comparado, 
procura-se demonstrar a ineficácia da inovação legislativa. Assentado o postulado de sua natureza 
substancial, busca-se comprovar a afirmação de que o legislador processual não a pode desfigurar, 
sem criar insuperável antinomia legal. Em conclusão, com apoio inclusive no projeto de novo Código 
de Processo Civil, ora em tramitação pelo Congresso Nacional, afirma-se a inocuidade da alteração 
legislativa e a permanência, em linhas gerais, do regime tradicional de alegação e conhecimento da 
prescrição em juízo.

pAlAvrAs-chAve: 

Ex-officio. Prescrição. Evolução do Instituto.

AbstrAct:

The present article sets out to discuss the changes made to the ways for claim and examination of civil 
prescription, with the previously denied possibility of ex officio declaration from the judge. From an 
examination of the historical evolution of the prescription, in the national judicial order and in comparate 
law, one seeks to demonstrate the inefficacy of the legislative innovation. Given the postulate of its 
substantial nature, one seeks to prove that the procedural legislator cannot deface it, without creating 
an insurmountable legal antinomy. In conclusion, with the support of the new Código de Processo 
Civil, currently being analyzed by the national congress, one states the uselessness of the legislative 
change and the maintenance, in its general terms, of the traditional system of claim and examination 
of prescription.

Keywords: 

Ex-officio. Prescription. Evolution of the Institute.

1. introduÇÃo

A Lei n. 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, alterando a redação do § 5º do art. 219, do CPC, 
estabeleceu o dever de o juiz conhecer da prescrição, independentemente de provocação da parte 
interessada, assim assinalando notável ruptura com um regramento tradicional que, no plano processual, 
refletindo a disciplina material do aludido instituto, situava a respectiva alegação na categoria das 
exceções substanciais, vale dizer, defesas indiretas fundadas em fundamentos jurídicos materiais, cuja 
apreciação pelo julgador pressupõe a oportuna alegação pelo interessado. 

1 Graduado em DIREITO pela Universidade Federal do Ceará (1983) e mestre em Direito Constitucional pela 
Universidade Federal do Ceará (2004). Além do magistério superior, exerce as funções do cargo de Procurador Geral 
da República.
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Até então, a teor precisamente da redação anterior do referido dispositivo de lei, apenas era 
admissível o exame ex officio da prescrição quando relativa a direitos não patrimoniais, remetendo-se a 
questão de sua alegação e conhecimento, em tema de direitos patrimoniais, ao domínio da autonomia da 
vontade. Referida alteração não escapou à censura de quantos identificaram na iniciativa do legislador 
processual uma indevida intrusão na seara do direito material, prejudicial à compreensão do sistema 
e, de resto, efetuada sem a devida cautela.2 

É que, ante a inovação legislativa, surgiu a necessidade de conciliação entre a aludida norma 
processual e o tratamento que o Código Civil impunha ao instituto da prescrição, até então caracterizado 
(a) pela possibilidade de renúncia, expressa ou tácita, à sua alegação, firmada expressamente no art. 
191, que se mantém vigente, bem como (b) pela explícita vedação ao suprimento da omissão da parte 
por iniciativa do juiz, ressalvada a hipótese de favorecimento ao absolutamente incapaz, conforme 
decorria do disposto no art. 194, a partir daí revogado.

O presente estudo se propõe a examinar o estado atual da questão, nos âmbitos doutrinário 
e jurisprudencial, não obstante decorridos já alguns anos desde a polêmica inovação legislativa, em 
face de sua persistente atualidade, tendo em vista que o projeto de novo Código de Processo Civil, há 
algum tempo em tramitação congressual, oferece perspectiva de continuidade da mesma orientação 
sufragada pela Lei n. 11.280/06.

2.conceito de prescriÇÃo

Consoante a lição de Clóvis Beviláqua, de que se preserva a ortografia original, entende-se 
por prescrição “a perda da acção attribuida a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em 
consequencia do não uso dellas, durante um determinado espaço de tempo.”3

Arrima-se a prescrição no binômio “inércia do titular da pretensão/decurso do tempo” e justifica-se, 
no dizer da boa doutrina, por um interesse de ordem social, tal seja a necessidade de segurança nas 
relações sociais e de consolidação das situações jurídicas.4

No entanto, convém desde logo afastar – na esteira do magistério de Pontes de Miranda, sempre 
referencial – o equívoco de se misturarem indevidamente (encambulharem-se, diria o mestre alagoano) 
conceitos que não são compartilháveis, tais o de prescrição e o de usucapião enquanto prescrição 
aquisitiva. Nesse sentido, recorde-se a lição perene:

“O lugar em que o Código Civil tratou da prescrição foi na Parte Geral e bem acertado 
que o fizesse, à semelhança do Código Civil alemão. A usucapião ficou ao Direito das 
Coisas, como um dos modos de aquisição da propriedade, a despeito de parecer a Coelho 
Rodrigues ‘romanismo escusado’. A prescrição é exceção; a usucapião não no é. Ninguém 
adquire por prescrição, pôsto se possa adquirir em virtude de fato jurídico em cujo suporte 
fáctico esteja o fato tempo (e. g., art. 698). Ninguém perde direito por prescrição, se bem 
que se possa perder o direito em virtude de fato jurídico em cujo suporte fáctico esteja o 

2 ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 767 e segs. Confira-se, 
por todos, o ensinamento do professor de São Paulo: “Parece nunca ter sido reconhecido um interesse público que 
justificasse o fato de que a arguição da prescrição de direitos patrimoniais deixasse de residir, em regra, no poder 
dispositivo das partes, passando a admitir, em qualquer hipótese, a atividade oficiosa do juiz. Aparentemente, não há 
explicação para essa “invasão da esfera pública sobre a privada”, diminuindo o espaço desta.” (Destaques do Autor)

3 BEVILÁQUA, Clóvis. Theoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1949, p. 369.

4 CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 22.
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fato prescricional (e. g., art. 739, VI). Por haver regras jurídicas comuns à prescrição e 
à usucapião, tentaram a unidade conceptual; mas essa unidade falhou sempre. Também 
falha, a olhos vistos, a artificial e forçada simetrização dos dois institutos.” 5

É a prescrição, pois, substancialmente considerada, simultaneamente, ato jurídico, de natureza 
omissiva, e fato jurídico, referido ao decurso do tempo, desencadeando sobre a pretensão material o 
efeito de subtrair-lhe a acionabilidade, embora sem afetar a existência do direito em si mesmo.

3. prescriÇÃo e decAdênciA

À parte o magistério superado da concepção civilística, ou imanentista, que não reconhece a 
ação como direito autônomo em relação ao direito material a cuja tutela se volta,6 a lição corrente, no 
que concerne à distinção entre os institutos da prescrição e da decadência, tradicionalmente sustenta 
que, ao passo que a decadência atinge o direito, a prescrição atinge a ação, ou a ação e a pretensão, 
como quer Pontes de Miranda.7 Assim, por exemplo, João Mendes de Almeida Júnior, ensinando que 
a prescrição extintiva (para distingui-la da prescrição aquisitiva) teria lugar a partir do não exercício 
do direito de ação durante um certo tempo legalmente estabelecido.8 Assim, também, Alfredo Buzaid, 
em obra igualmente clássica.9

Outro argumento aponta para as distintas características dos respectivos prazos. Nesse sentido – 
diz-se recorrentemente – o prazo prescricional admite interrupção e suspensão, mas o prazo decadencial 
flui ininterruptamente, não lhe sendo aplicáveis os meios hábeis a evitar a prescrição.10,11  Tal afirmação 
é, entretanto, censurada por Pontes de Miranda, que nega seja inerente à decadência tal característica 
e admite possa a técnica jurídica permitir a suspensão ou interrupção do prazo decadencial, por ele 
denominado prazo preclusivo.12

5 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, v. 6, 
p. 104. E, ainda, a título de complementação, anote-se esta outra passagem, em que o jurista explica a fonte do erro: 
“No direito comum, reuniam-se sob o nome de prescrição fatos de nascimento, ou terminação, ou desvirtuamento dos 
direitos, pretensões, ou ações, devido à continuação de exercício ou ao não-exercício continuado. Daí distinguirem-se, então, 
a prescrição aquisitiva e a extintiva. (...) O erro gerou outros erros, que aos poucos se vão riscando da doutrina e da 
jurisprudência. O § 178 do System, IV, de F. von Savigny foi decisivo em repeli-lo: trata-se de abstração arbitrária, 
que os jurisconsultos modernos armaram em teoria; o elemento comum, o tempo, passara a unificar a prescrição 
e a usucapião, a ponto de se falar em rei praescriptio e em rem praescribere, conceito e têrmos estranhos ao 
direito romano, rompendo, assim, com a história e a ciência. (...) Com isso, distanciavam-se os juristas do conceito 
de praescriptio, que só é exceptio, pois, nas fontes, prescrição nunca se refere à aquisição ou à perda do direito.” 
(op. cit., p. 98). (ortografia original mantida)

6 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. Campinas: Bookseller, 2000, p. 355-356. Conforme o antigo 
professor de Paris: “O tipo mais nítido de obrigação natural é o que existe depois da extinção da obrigação civil 
por uma forma jurídica que não dá ao credor a satisfação que lhe é devida. (...) Dá-se esse caso, primeiro quando se 
extingue a obrigação civil por prescrição. (...) A lei civil que determina as sanções pode dizer em que condições e 
por quanto tempo a sanção será concedida. Quando a retira nada resta da obrigação civil. A distinção entre o direito 
e a ação é abusiva porque a ação não é mais que o direito em exercício. Suprimindo a ação, o legislador suprime o 
direito.” (destaques do Autor)

7 Tratado, cit., 6, p. 102.

8 ALMEIDA Júnior, João Mendes. Direito judiciário brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960, p. 158.

9 BUZAID, Alfredo. A ação declaratória no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1943, p. 161.

10 NADER, Paulo. Curso de direito civil – parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 572.

11 MAXIMILIANO, Carlos. Direito intertemporal ou teoria da retroatividade das leis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1946, p. 257.

12 Tratado, cit., p. 136.  Nesse sentido, ensina (p. 135) que, em que pese o fato de haver-se dado largo uso à expressão 
decadência, o verdadeiro terminus technicus seria preclusão.
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Quanto a este último aspecto, deve-se ressaltar que, modernamente, o conceito de 
preclusão – fenômeno intraprocessual – encontra-se bem delineado e não convém 
confundir-se com prescrição e decadência, que ostentam caráter pré-processual. 
Consoante a lição de Chiovenda, preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma 
faculdade processual, em virtude de não se ter observado o prazo peremptório para seu 
exercício, ou de se haver praticado, antes, um ato processual incompatível com aquele 
que se quer praticar, ou, enfim, por já se ter exercido validamente tal faculdade.13 De 
acordo com a causa a que deve sua ocorrência, tem-se, pois, a preclusão temporal, a 
lógica e a consumativa, como espécies de um mesmo gênero.

Mas, em que pese o fato de tais formulações teóricas serem amplamente conhecidas e desde 
há muito divulgadas, parece que o critério que efetivamente mais corresponde à necessidade científica 
de uma distinção segura entre ambos os institutos é, sem dúvida, aquele proposto por Agnelo Amorim 
Filho, meceredor de generalizado acatamento doutrinário.

O professor paraibano, em seu celebrado estudo, adota como ponto de partida a distinção, 
referida por Giuseppe Chiovenda, entre direitos potestativos e direitos prestacionais. Estes são direitos 
cuja finalidade é a consecução de um bem de vida mediante uma prestação, positiva ou negativa, de 
um sujeito passivo; aqueles, a seu turno, caracterizam-se por assegurarem a alguém o poder de, com 
uma simples manifestação de vontade, influir sobre a situação jurídica de outrem, independentemente 
do concurso da vontade deste, que se vê constrangido a uma situação de sujeição.14

Assentada a premissa primeira, passa ao estudo das diversas modalidades de ações. Nesse 
sentido, recorda que a doutrina processual substituiu a antiga classificação romana das ações (ações 
reais, pessoais, mistas e prejudiciais) por outra forma de classificar, voltada, especificamente, para a 
respectiva carga de eficácia: ações condenatórias, constitutivas e declaratórias.15

Ensina que as ações condenatórias correspondem a quem pretenda obter judicialmente a 
prestação que o sujeito passivo voluntariamente não cumpriu; as ações constitutivas referem-se a 
direitos potestativos que não podem ser exercidos senão judicialmente (ações constitutivas necessárias) 
ou que, em virtude da oposição de outros interessados, requerem a intervenção judicial para seu 
exercício (ações constitutivas subsidiárias); por fim, as ações declaratórias (meramente declaratórias) 
são predispostas aos casos em que o autor não pretenda, propriamente, um bem de vida garantido por 
lei ou dependente de prestação de outrem, mas, simplesmente, a certeza jurídica sobre a existência ou 
inexistência de um direito.

Prossegue, demonstrando que apenas quando o direito vier a se tornar exigível, será possível 
sua violação, fato de que resultará a possibilidade de acionar o sujeito passivo, só então considerado 
inadimplente, sendo este o momento em que tem início a fluência do prazo prescricional. Ora, como 

13 CHIOVENDA, Giuseppe. Cosa giudicata e preclusione. In Saggi di diritto processuale civile. Milano: Dott. A. 
Giuffrè Editore, 1993, p. 233.

14 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações 
imprescritíveis, in Revista dos Tribunais, n. 744, 1997, p. 728. Como exemplos de direitos a uma prestação aponta os 
direitos de crédito (prestação positiva, porque referida a um dar ou a um fazer) e de propriedade (prestação negativa, 
de vez que alusiva a uma abstenção). A título de exemplo de direitos potestativos, menciona o poder de revogação 
do mandato, o poder do cônjuge de divorciar-se (refere desquite, como então juridicamente previsto), o poder de o 
condônimo desfazer a comunhão, entre outros tantos possíveis.

15 Critério, cit., p. 732.
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não é possível violar o direito potestativo, tal espécie de direitos não prescreve, mas “decai”, em 
razão de seu não exercício. A prescrição, pois, há de referir-se apenas às ações condenatórias, porque 
relacionadas aos direitos prestacionais. Quanto às ações declaratórias, estas são imprescritíveis. 

Em ligeira síntese, é o critério que propõe.

4. disciplinA mAteriAl dA prescriÇÃo

Como próxino passo, cumpre-nos examinar a disciplina material da prescrição, reconduzida ao 
Direito Romano anterior a Justiniano16. A palavra, pois, a um romanista ilustre:

“As acções do direito clássico NÃO eram, em geral, limitadas por PRAZOS; ainda 
podiam exercer-se mesmo passado longo tempo, embora a experiência ensine que a 
defesa do demandado se agrava cada vez mais pela perda de meios de provas, p. ex., 
a morte de testemunhas. Só as ACÇÕES PRETÓRIAS DE MULTAS (...) em razão da 
finalidade da pena, que exige uma reparação pronta, estavam LIMITADAS AO PRAZO 
DE UM ANO, de modo que, decorrido o prazo, a actio caducava. O mesmo se passava 
(em parte com outros prazos) com as acções EDÍLICAS por vício da coisa na compra e 
venda (...). Só o imperador TEODÓSIO II, por uma lei de 424, motivado por diversos 
modelos do direito provincial, introduziu uma prescrição geral das pretensões, tanto 
reais como pessoais (...). O prazo é de 30 e excepcionalmente de 40 anos; determinadas 
pretensões ficam completamente excluídas da prescrição. Segundo um clássico tardio 
(...) a prescrição chama-se longi temporis praescriptio e confunde-se, na defeituosa 
técnica do direito vulgar, com a usucapião (prescrição aquisitiva de direitos).”17

Já aos compiladores de Justiniano, porém, o instituto da prescrição apresentou-se como 
ostentando perfil duplo: enquanto fenômeno extintivo da ação e enquanto fator determinante da 
aquisição da propriedade (usucapião). Neste último sentido, vamos encontrá-lo, por exemplo, no Codex, 
em que é possível ler (VII, 33, 2) ser assegurada a longi temporis praescriptio a quem mantenha, de 
forma contínua e não interrompida, a posse que adquiriu de boa-fé18. E, igualmente, no Digestum ou 
Pandectae,19 constatamos que tal modalidade de prescrição aquisitiva aplica-se tanto a bens de raiz 
quanto a bens sujeitos à mancipatio (ato que, no antigo ius civilis, correspondia a uma forma especial 
de cessão da propriedade, ou de um poder a ela semelhante, sobre pessoas e coisas).20

Mas, tal confusão, já mesmo no século XVIII, foi detectada e censurada severamente por 
Heineccius, cuja lição, porque esclarecedora das reais características de ambos os institutos, transcreve-se 
parcialmente – naquilo que mais de perto nos interessa – em livre tradução:

16 SCIALOJA, Vittorio. Procedimiento civil romano. Buenos Aires: Ediciones Europa-América, 1954, p. 165. O jurista 
italiano refere, nesse sentido, que Gaius menciona prescrições pro actore, atinentes à eventual consumação do direito, 
ante o prévio exercício da actio, e prescrições pro reo, convertidas à forma de exceções que eram apostas à fórmula 
pelo pretor.

17 KASER, Max. Direito privado romano. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1999, p. 59.

18 Corpus Juris Civilis. Ed. Fratres Krigelii, Leipzig, 1954. O texto latino: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. 
Longi temporis praescriptio his, qui bona fide coeptam possessionem et continuatam nec interruptam inquietudine 
litis tennerunt solet patrocinari.

19 Corpus Juris Civilis, cit. O texto latino: Modestinus – libro VII – differentiarum – Longae temporis possessionis 
praescriptionem tam in praediis, quam in mancipiis locum habere manifestum est.

20 JHERING, Rudolf von. L’esprit du droit romain – dans les diverses phases de son développement. Bologna: Arnaldo 
Forni Editore, 2004, t. I, p. 142.
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“E como em nosso título inscreva-se das formas de usucapião e de prescrição de longo 
tempo, vejamos 1º) o que foi, para os antigos, usucapião e o que foi prescrição; e 2º) 
de que modo Justiniano fundiu a prescrição com uma forma de usucapião em uma 
só coisa, enquanto a distinguia das demais. A usucapião, outrora, distinguia-se da 
prescrição sobretudo: 1) porque aquela reclamava posse, já que se tratava de modo de 
aquisição; esta, porém, concedia-se como exceção, para excluir um direito; 2) aquela 
apenas recaía sobre bens corpóreos, em relação aos quais podemos exercer o domínio, 
mas a prescrição era relativa a bens incorpóreos e a direitos. (...) Mas esse imperador 
confundiu usucapião e prescrição de longo tempo em uma só coisa, de forma que 
hoje dizemos que a discriminação entre ambas firma-se não mais do que no fato 
de a usucapião se referir a bens corpóreos.”21 (destaque final nosso)

Entre os juristas brasileiros do período anterior à codificação, também se repudiou a confusão 
indevida.22 E, com o advento do Código Civil, em 1916, a prescrição foi contemplada em sede própria 
(Título III, do Livro II da Parte Geral, atinente aos fatos jurídicos), reservando-se o usucapião ao Livro II da 
Parte Especial, referente ao direito das coisas, nada obstante Beviláqua ressaltar que ambos os institutos 
possuem o mesmo fundamento, tal seja o respeito às situações desenvolvidas e consolidadas pelo 
tempo.23 Análoga é a orientação do vigente Código Civil, que situa a prescrição, ao lado da decadência, 
em Título próprio do Livro atinente aos fatos jurídicos, ao passo que remete a disciplina do usucapião 
ao Livro relativo ao Direito das Coisas, mais especificamente ao Título alusivo à propriedade.

Do regramento que a lei material civil lhe conferiu, nota-se que foram preservados os traços 
essenciais e históricos do instituto. Nesse sentido, especifica-se que a fluência dos prazos de prescrição 
tem por marco inicial o momento em que a pretensão pode ser exercida, tal seja aquele em que ocorre 
a violação do direito (actio nata). Explicita-se, ainda, que a possibilidade de arguir-se validamente a 
exceção prescreve juntamente com a pretensão. Admite-se a renúncia, sob forma expressa ou tácita, 
após a consumação da prescrição e desde que não resulte em prejuízo para terceiros. Estabelecem-se 
prazos prescricionais variados, que podem ser suspensos e interrompidos pelos motivos, na forma e 
com os efeitos em lei previstos, vedada sua alteração pelas partes. Faculta-se a respectiva alegação, por 
aquele a quem aproveita, em qualquer grau de jurisdição, mas restam proibidos ao juiz seu conhecimento 
e declaração ex officio, salvo se em prol do absolutamente incapaz (norma, esta, agora revogada 
pelo legislador processual, que impôs ao julgador a declaração de ofício da prescrição em qualquer 
caso). No que concerne aos relativamente incapazes, assim como, igualmente, às pessoas jurídicas,  
assegura-se-lhes o direito de regresso (têm ação, na dicção do art. 195, CC) em face de quem – assistentes 
ou representantes legais – não tendo alegado oportunamente a prescrição, os tenha prejudicado.

21 HEINECCIUS, Johann Gottlieb. Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem institutionum. Paris: 
Crapelet, 1810, t. 1, p. 402. O texto latino: “Cum ergo titulus noster inscribatur de usucapionibus et longi temporis 
praescriptionibus, videbimus 1º. Quid veteribus fuerit usucapio, quid praescriptio?  2º. quomodo Justinianus aliquam 
praescriptionem cum usucapione in unam massam conflaverit, alias autem ab eadem distinxerit. Usucapio olim a 
praescriptione maxime differebat. 1º. Illa enim tribuebat dominium, adeoque erat modus adquirendi; haec autem 
tantum exceptionem dabat, quia alterius jus excluderetur. 2º. Illa locum habebat in solis rebus corporalibus, in quibus 
quippe solis dominium habere possumus (...); praescriptio autem etiam ad res incorporales et jura pertinebat. Sed hic 
imperator primus usucapionem et longi temporis praescriptionem in unam massam conflaverit (...) Et hinc hodie inter 
usucapionem et longi temporis praescriptionem nihil amplius discriminis est, quam quod res incorporales usucapi 
dicantur.”

22 RIBAS, Antonio Joaquim. Consolidação das leis do processo civil commentada. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 
Santos – Livraria Editora, 1915, p. 426. “Não tratamos aqui da usucapião, que os Jurisconsultos modernos erroneamente 
denominam prescripção aquisitiva, e sim da verdadeira prescripção, pela qual se extingue um direito de acção por 
haver o seu titular negligenciado exercel-o pelo prazo marcado na lei, prescripção esta a que os Jurisconsultos dão 
o nome de extinctiva.”

23 BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado.Rio de Janeiro: Editora Rio, s/d, I, p. 435.
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5. A prescriÇÃo no plAno processuAl

Desde o ponto de vista processual, a prescrição é uma exceção, ou, dito de forma mais 
adequada, sua alegação corresponde ao que, desde os antigos romanos, entende-se como a oposição, 
pelo demandado, de uma exceção: uma defesa em que, não afrontando diretamente a direito alegado 
pela parte adversa, o excipiente, entretanto, opõe-lhe um outro direito. 24,25  Ensinamento válido, esse, 
sobretudo no que diz respeito às exceções substanciais,26 e de que não discrepa, em visão contemporânea, 
nossa doutrina processual.27

Originária do ius honorarium, a exceção foi introduzida no processo civil romano pelo pretor, 
com a finalidade de amenizar os rigores do ius civilis, de modo a evitar – consoante a lição de Alsina 
– que “uma sentença, justa consoante o direito, resultasse injusta em face da equidade, pois o direito 
civil só tinha em conta a forma externa dos atos e não considerava os vícios de vontade.” 28

Ao citado processualista argentino deve-se, em verdade, um precioso estudo sobre as exceções, 
em que analisa sua evolução histórica, notadamente nos direitos romano e canônico, estudando-as, 
ainda, sob a ótica do direito comparado. Após apontar-lhes a origem latina, explica que as exceções 

24 SAVIGNY, F. C. von. Traité de droit romain. Paris: Firmin Didot Frères, 1846, 5, p. 172. Ensina o jurista: “Exceptio 
designa em direito romano aquela espécie de defesa fundada sobre um direito independente que pertence àquele que 
se defende. Assim é denominada, porque tem por finalidade obter a pronúncia de rejeição da demanda por exceção, 
ainda que o direito alegado pelo demandante exista realmente.” (tradução livre nossa)

25 CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla eccezione. In Saggi di diritto processuale civile. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 
1993, I, p. 151-153. Em livre tradução nossa, anote-se a lição do professor de Roma: “Segundo esse conceito 
tradicional, a exceção é, pois, um direito de impugnação, o direito de impugnar o direito de ação. Em tal sentido, 
é um contradireito (...) Ora, dir-se-á que qualquer defesa, mesmo a mera negação da ação, constitui um direito do 
demandado. Certamente: no sentido de que o demandado tem o direito de se defender com todos os meios que estão 
à sua disposição. Mas a exceção é um direito no sentido de que o demandado tem o direito de impugnar a ação, fato 
que apenas ocorre em determinados casos. Se ele paga o débito ou este é remido; se ocorre a novação, a confusão, 
a perda da coisa devida; se se verifica a condição resolutiva (...) em tais casos, o juiz rejeita a demanda não porque o 
demandado tenha ajuizado a exceção, mas porque a ação não existe e o juiz não pode acolher demandas infundadas. 
Tratando-se, porém, de prescrição, de compensação, de retenção, de incapacidade, de vícios de consentimento, de 
lesão, etc., o juiz, à falta da exceção, deve acolher a demanda, porque, uma vez que aprouve ao demandado não opor 
a exceção, a ação existe e a demanda é fundada.” (destaques do autor)

26 LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti 
contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 86. “A exceção substancial, como já o afirmamos, tem, como 
qualidade própria, a de ser um direito contraposto ao pretendido pelo autor, um contra-direito. Isto quer dizer 
que, diferentemente das exceções de rito, exclusivas do campo processual, as exceções substanciais pertencem ao 
Direito material, ao Direito substantivo, não só em relação à sua própria natureza como em relação ao seu próprio 
destino, que é o de atingir o direito do autor. (...) Foi o que perfeitamente esclareceu N. COVIELLO, afirmando que 
a diferença entre a defesa propriamente dita, e a exceção em sentido estrito consiste no fato da defesa servir 
para excluir unicamente a existência do direito do autor, em razão do quê não pressupõe um direito existente em 
si mesmo, enquanto a exceção, ao contrário, atua no sentido de contrapor ao direito do autor, que não se nega, um 
outro direito que o torna ineficaz total ou parcialmente, em razão do que pressupõe no réu um direito de caráter 
autônomo.” (destaques e ortografia originais)

27 DIDIER Jr., Freddie. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 1, p. 499. Referindo-se ao 
aspecto material da exceção, ensina que: “ (...) relaciona-se com a pretensão (essa relação entre os institutos é 
fundamental para sua compreensão) sendo um direito de que o demandado se vale para opor-se à pretensão, para 
neutralizar-lhe a eficácia – é uma situação jurídica que a lei material considera como apta a impedir ou retardar a 
eficácia de determinada pretensão (situação jurídica ativa), espécie de contradireito do réu em face do autor: é uma 
pretensão que se exerce como contraposição à outra pretensão.”

28 ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. Buenos Aires: Europa-América, 1958, p. 17. (tradução livre nossa) 
O processualista argentino fornece um exemplo: “Se, obrigado por medo ou induzido por dolo, ou incorrendo em 
erro, prometeste sobre a estipulação de Tício o que não devias prometer, é evidente que, de acordo com o direito 
civil, estás obrigado, e a ação em que se sustenta que deves é válida; mas tua condenação seria injusta e, portanto, 
para rechaçar a ação te é concedida a exceção de medo ou dolo, ou uma exceção concebida in factum (exceptio metus 
causa aut doli mali).”
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nasceram com um conteúdo substancial (inicialmente, as questões de forma eram postas sob a 
rubrica das praescriptiones) e assinala que um de seus traços mais salientes era o de serem apostas 
à fórmula, a requerimento do demandado, sendo precisamente esta, desde então, uma condição para 
seu conhecimento pelo juiz.29

Esclarece, ainda, que o direito canônico estabeleceu claramente a distinção entre defesa e exceção 
e sistematizou sua teoria: enquanto a defesa consistiria na negação dos fatos, a exceção, propriamente, 
traduziria uma alegação que, sem desconhecer  o direito da parte adversa, teria por objeto retardar a 
demanda ou excluí-la definitivamente. As exceções distinguir-se-iam em processuais e substanciais, 
conforme a questão suscitada pelo demandado fosse referente ao procedimento (forma) ou ao direito 
material (fundo). Quanto aos respectivos efeitos, ou seriam dilatórias ou peremptórias. Estas, também 
chamadas de perpétuas, excluiriam a demanda para sempre, ao passo que aquelas tão somente difeririam 
o exame de seu mérito. Umas e outras – assim as peremptórias, como as dilatórias – tanto poderiam 
ser substanciais, como processuais (devendo a exceção de prescrição, especificamente, ser reputada 
substancial e peremptória).30,31

Examinada sob o ângulo do direito comparado, resulta evidenciada a uniformidade dos aspectos 
essenciais das exceções, cabendo, contudo, ao direito germânico o mérito de uma importante distinção: 
a verdadeira exceção há de ser alegada pela parte, não a examinando o julgador por iniciativa própria; 
já aquelas defesas, formais tanto quanto materiais, que ao órgão judicial cumpre conhecer ex officio, 
estas, consideradas desde o ponto de vista processual, quando alegadas pela parte ostentam natureza 
de objeções.32,33

A necessidade de provocação daquele a quem aproveita, não podendo o órgão judicial examiná-la 
de ofício, é, pois, traço característico de toda exceção, ao menos quando entendida em seu sentido 
estrito, de vez que, lato sensu considerado, o vocábulo “exceção” designa nada menos que o próprio 
direito, constitucionalmente assegurado ao demandado, de se defender (nesse sentido opondo-se – ius 
actionis vs. ius exceptionis – ao direito de ação, garantido ao demandante).34,35

29 Defensas y excepciones, cit., p. 31.

30 Defensas y excepciones, cit., p. 33.

31 Anote-se, contudo, quanto à distinção entre exceções peremptórias e dilatórias, que já Gaius (Institutas, 4, 120-125) 
alude a ambas as categorias, assinalando o caráter perpétuo das primeiras, por oposição a estas últimas, oponíveis 
em prazo determinado.

32 ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones, cit., p. 41.

33 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1974, IV, p. 129.

34 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2003, II, p. 326.

35 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Exceção de pré-executividade: uma denominação infeliz. In Temas de direito 
processual – sétima série. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 120-121. Nas palavras do mestre processualista: “Passemos 
ao substantivo ‘exceção’. Sem dúvida, cuida-se de palavra equívoca, que no correr dos anos tem sido empregada em 
sentidos diversos, para designar ora o gênero ‘defesa’, ora a espécie dotada de tal ou qual característica. (...) Acontece 
que, das várias acepções atribuídas ao vocábulo ‘exceção’, uma faz jus, até por motivos históricos, à preferência dos 
estudiosos: a que denota a impossibilidade de conhecimento ex officio pelo juiz, com a correspondente criação, para 
o interessado, do ônus da alegação.
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6. reAÇÕes à AlterAÇÃo legislAtivA

A reação da doutrina processual, em regra, foi de desaprovação. Além de Arruda Alvim, referido 
ao início do presente estudo, não poucas vozes importantes opinaram negativamente. 

Theodoro Júnior, debitando-a à intenção afoita de imprimir maior celeridade ao processo, 
assinala que vai de encontro a todas as tradições do direito ocidental, vaticinando que não terá o alcance 
pretendido, já que a sistemática do instituto é própria do direito material, não sendo viável “fazer a 
vontade do juiz passar por cima da vontade das partes, quando o que está em questão é um direito 
potestativo de livre disposição do respectivo titular.”36

O jurista mineiro dirige a crítica a outros relevantes aspectos da questão. Lembrando 
que o direito material não prevê a extinção do direito do autor pelo transcurso do prazo 
prescricional, enfatiza o fato de apenas o devedor poder alegá-la, sendo renunciável, 
pois. Mas, o que parece ser decisivo, em sua coerente e bem fundada argumentação, é a 
advertência de que é inviável ao juiz declarar de ofício a prescrição, porque, diversamente 
da decadência, que é fatal e inexorável ante o simples decurso do tempo, há fatores 
imprevisíveis no decurso do prazo prescricional, que o interrompem e suspendem.  
A prescrição – assinala, ainda – não opera ipso iure, como a decadência; não é questão 
somente de direito, mas envolve o exame de fatos.37

Mostra-se, por igual, francamente hostil à inovação, que rotula de descabeçada e inócua, o 
processualista e magistrado fluminense Alexandre Freiras Câmara, que, em estudo específico sobre 
o tema, aponta a impossibilidade de o julgador decidir oficiosamente, sem ouvir as partes. Haveria 
violação à Constituição – segundo entende – por ofensa ao princípio do contraditório.38

Em campo oposto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery não fazem qualquer objeção 
à alteração legislativa. Sustentam que, embora o regime jurídico da prescrição seja estabelecido 
pela lei civil, seu reconhecimento em juízo é regulado pela lei processual, daí concluindo que houve 
expressa revogação do art. 194, do Código Civil e que, doravante, deverá o juiz conhecê-la de ofício, 
independentemente de quem seja beneficiado ou prejudicado (mesmo em face do Poder Público).39 
Mas, mesmo entre aqueles que não demonstram maior desapreço pela inovação, é pacífica a tese de 
que as partes devem ser ouvidas previamente, não podendo o juiz surpreendê-las com decisão sobre 
questão que, por não suscitada, não foi objeto de debate.40

No que respeita ao posicionamento da jurisprudência, observa-se que, após alguma vacilação 
inicial, parece haver-se firmado o entendimento de que, a partir do advento da Lei n. 11.280/2006, a 
prescrição vem de ser inserida entre aquelas matérias que se reconhecem como sendo de ordem pública, 
equiparando-se, nessse contexto, à decadência, de sorte a igualmente impor-se seu conhecimento  

36 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2013, I, p. 357.

37 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso, cit., p. 386-387.

38 CÂMARA, Alexandre Freitas. Reconhecimento de ofício da prescrição: uma reforma descabeçada e inócua. In 
Leituras complementares de processo civil (coord. Freddie Didier Jr.). Salvador: Juspodivm, 2008, p. 389 e seguintes.

39 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 469.

40 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 2, t. 1, 
p. 153. Para melhor compreensão da posição do processualista sobre o disposto no § 5º, do art. 219, CPC, anote-se:  
“O dispositivo, não obstante ter causado grande polêmica na doutrina, por trazer traço até então inédito ao instituto 
da prescrição tal qual conhecido pelo direito brasileiro, deve ser entendido como iniciativa louvável do legislador mais 
recente em prol de uma maior eficiência na atuação jurisdicional (...) A apreciação oficiosa da prescrição, contudo, 
não deve ser admitida como se o juiz prescindisse do contraditório (...)”
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ex officio (AgRg no REsp 110473 – 5º Turma, em 14 de junho de 2011). A mesma Corte, aliás, por sua 
1ª Turma, como referem Marinoni e Mitidiero, já se pronunciara sobre a questão em 2007, ao ensejo 
do julgamento do Agravo Regimental no Agravo 736.990, em 03 de maio daquele ano, ocasião em que 
assentou que “a regra do art. 219, § 5º do CPC pressupõe a convocação do demandado que, apesar de 
presente à ação, pode pretender adimplir a obrigação natural.”41

7. Análise dA QuestÃo

Passa, necessariamente, pelo exame das relações entre direito material e  processo, a 
compreensão do problema. Como ponto de partida, tome-se a afirmação de Nelson Nery Júnior e Rosa 
Maria Nery (supra, 6) quanto ao fato de que, enquanto o regime jurídico da prescrição é definido pela 
lei material, a disciplina de seu reconhecimento em juízo cabe à lei processual. Nada que objetar, por 
certo, mas é indispensável estabelecer mais precisamente o respectivo significado.

Desde logo, cumpre repelir a possibilidade de que, ao regulamentar a forma de alegação e 
conhecimento da prescrição em juízo, possa o legislador alterar substancialmente a estrutura do 
instituto, de forma a desnaturá-lo. Da existência dessa dualidade de planos jurídicos – o substancial e 
o processual – decorre a necessidade de definir o campo, nem sempre facilmente demarcável, sobre 
que incidirão as normas de uma e de outra índole. É fenômeno que ocorre, por exemplo, em relação às 
normas pertinentes às provas, cuja natureza incerta e híbrida – em parte processual, em parte material 
– é reconhecida pela doutrina.42

Mas, se um critério existe, que habilite o hermeneuta nessa difícil tarefa, tal há de ser o de 
atentar-se para a natureza instrumental da norma processual, quando referida ao direito material, vale 
dizer, sua condição de meio-para-a-consecução-de-um-fim. A instrumentalidade, conforme assevera 
Dinamarco, nega, por um lado, que o processo corresponda a um valor em si mesmo, enquanto, por 
outro lado, caracteriza-se “pela preocupação em extrair do processo, como instrumento, o máximo 
de proveito quanto à obtenção dos resultados propostos (...)”43  No mesmo sentido,  o magistério de 
Bedaque, consoante o qual:

“(...) o cerne da questão está na maior aproximação entre direito material e processo.  
As relações entre um e outro são intensas e o perfeito conhecimento do processo depende 
da correta identificação desse nexo. Basta dizer que, se a relação substancial versar 
direitos disponíveis, a parte pode, mediante transação, renúncia ou reconhecimento do 
pedido, dar causa à extinção do processo. O mesmo não ocorre se a pretensão deduzida 
for indisponível. A natureza instrumental do direito processual impõe sejam seus 
institutos concebidos em conformidade com as necessidades do direito substancial. 
Isto é, a eficácia do sistema processual será medida em função de sua utilidade para o 

41 MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 223. Averbe-se, a propósito, que os autores não fazem qualquer ressalva à norma, do 
que se depreende que a aprovam.

42 ALEXANDRE, Isabel. Provas ilícitas em processo civil. Coimbra: Almedina, 1998. A professora lisboeta, explica: 
“Tanto no Código Civil, como no Código de Processo Civil, é possível encontrar normas reguladoras das provas de 
dois tipos: normas que estabelecem restrições à admissibilidade dos meios de prova e normas que disciplinam o modo 
como as provas hão-de ser requeridas, admitidas, produzidas e assumidas em juízo, ou seja, normas que regulam 
o procedimento probatório. Se em relação ao segundo tipo de normas parece haver unanimidade em considerá-lo 
pertença do direito processual civil, o mesmo já não se pode dizer do primeiro, tendo em conta a inserção, no Código 
Civil, da generalidade das regras de direito probatório que regulam a admissibilidade dos meios de prova.”

43 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 319.
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ordenamento jurídico material e para a pacificação social. Não interessa, portanto, uma 
ciência processual conceitualmente perfeita, mas que não consiga atingir os resultados 
a que se propõe. Menos tecnicismo e mais justiça, é o que se pretende.”44 (destacamos)

É nesse contexto, que se pode afirmar, sem receio de pecar pelo excesso, que a inovação 
legislativa em comento merece censura sob diversos enfoques: a uma, porque desfigura o instituto 
cuja aplicação judicial pretende regular, forçando-o a adequar-se à realidade procedimental, quando 
o contrário se impõe; a duas, na medida em que, ignorando a condição instrumental do processo, 
antepõe um objetivo antes de mais nada processual – a celeridade na resolução do feito – ao escopo de 
pacificação social, vulnerado, in casu, pelo sentimento da parte demandante, vencida em sua pretensão, 
de resultar injusto o pronunciamento estatal, por haver-se frustrado o imperativo de imparcialidade 
do julgador; a três, porquanto deixa de extrair do instrumento seu proveito máximo, contentando-se 
com uma aparência de prestação jurisdicional efetiva, sendo bastante provável que o sucumbente, 
inconformado, venha a insurgir-se, recorrendo a outras instâncias jurisdicionais.

Ora, a prescrição é instituto de aplicação generalizada, se não universal, encontrado em 
quase todas as legislações, desde os tempos mais antigos até a era contemporânea. Afastada, porque 
excessivamente individualista, a concepção segundo a qual seu fundamento repousaria em uma 
presunção de abandono do direito, ou seja, na negligência do seu titular, não parece errado fazê-lo 
recair, antes, em uma necessidade, de ordem coletiva, de segurança jurídica e consolidação das situações 
sociais.45 Aliás, assim como no plano cível, aqui lato sensu considerado, também no plano penal 
parece ser esta a convicção dominante na doutrina.46,47 Aproxima-se, pois, da ideia de “interesse de 
ordem pública”. Mas, chega realmente a sê-lo? Há que distinguir, para tanto prestando-se a natureza, 
“disponível” ou “indisponível”, do direito material sub iudice, a servir como fator de discrímen. 

No âmbito jurisdicional penal, à parte as excepcionais hipóteses de imprescritibilidade dos 
delitos de “racismo” e de “ação contra a ordem constitucional e o estado democrático, por grupos 
armados, militares ou civis”, previstas nos nos incisos XLII e XLIV do art. 5º, da Constituição Federal, 
a prescrição, assim em relação à pretensão punitiva, como igualmente à pretensão executória, opera 

44 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 17.

45 DE PAGE, Henri. Traité élémentaire de droit civil belge. Bruxelles: Établissements Émile Bruylant: Bruxelles, v. 2, 
t. VII, p. 1026.

46 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 1, p. 361. Nas palavras do mestre penalista: 
“Com efeito, não se pode admitir que alguém fique eternamente sob ameaça da ação penal, ou sujeito indefinidamente 
aos seus efeitos, antes de ser proferida sentença, ou reconhecida sua culpa (em sentido amplo). Seria o vexame sem 
fim, a situação interminável de suspeita contra o imputado, acarretando-lhe males e prejuízos, quando, entretanto, 
a justiça ainda não se pronunciou em definitivo (...)”

47 CARVALHO FILHO, Aloysio de. Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955, IV, p. 202. Explica 
o jurista: “Insistir na pena para determinado crime, só porque é crime, e, como tal, deve ser punido, é criar, dentro 
do direito penal, uma contradição palpitante entre os seus fins teóricos e a efetivação prática desses fins. (...) Os 
efeitos da pena, quando a execução é distanciada da prática do ato punível, estariam, por certo, malogrados, pela 
completa desproporção com as dificuldades e incertezas que ofereceria a verificação do fato, e com a perturbadora 
intromissão nas novas relações originadas, e já consolidadas.”
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automaticamente, com o só decurso do tempo, se inexistiu causa que a tenha interrompido.48 Pode ser 
alegada a qualquer momento, em qualquer fase do processo, em qualquer grau de jurisdição, mas deve 
ser declarada ex officio, a teor do que dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal. 

Tal regramento justifica-se pelo fato de a prescrição penal extinguir a punibilidade, fazendo 
prevalecer o direito à liberdade, indisponível por definição. A ordem pública privilegia, na espécie, 
não já o interesse na persecução penal, mas, antes, a garantia à liberdade do ser humano, de sorte que, 
ainda que o acusado não alegue a prescrição, aquele mesmo público interesse que, anteriormente, 
pugnara pela promoção de sua responsabilidade penal, agora reclama, “ainda e sempre na condição 
de interesse público”, o reconhecimento impreterível de seu ius libertatis.

Essa mesma conotação qualificada de certos direitos, erigidos a um patamar distinto, porque 
diretamente ligados ao público-interesse, nós a reencontramos quando adentramos o plano das relações 
cíveis. E é por isso que a melhor doutrina civilista, por um de seus grandes clássicos, ao responder 
à indagação sobre se a prescrição ostenta, ou não, caráter de interesse público, vê-se obrigada a 
distinguir: (a) a julgar pelo interesse social que a fundamenta, sim, a prescrição deve ser considerada 
como instituto de ordem pública; mas (b) em que pese essa sua natureza pública (no sentido de que 
as partes não lhe podem desconhecer a existência), a vantagem que dela possa advir para o particular 
nada tem em comum com a ordem pública, cabendo a este alegá-la; enfim (c) assim como não a pode 
declarar de ofício o juiz, assim também não é lícito ao Ministério Público suscitá-la, não sendo parte 
principal, senão em matéria penal e em situações que a lei expressamente permita.49

Que a lição – ainda que antiga e pertinente a direito estrangeiro – amolda-se, todavia, à perfeição, 
ao direito brasileiro, tanto do passado como o vigente contemporaneamente, atesta-o o exame, embora 
aligeirado, que fizemos de sua disciplina no estatuto civil de 2002.

Dir-se-á, porém, que o legislador processual terá querido, explicitamente, tornar de público 
interesse o reconhecimento da prescrição, mesmo em matéria patrimonial disponível. Admita-se,  
ad argumentandum. Então, impõe-se indagar: pode fazê-lo, ainda que ao custo de desfigurar o instituto, 
de caráter material? Em caso positivo, prossiga-se questionando: em que situações? Quid iuris, se 
uma das linhas fundamentais da prescrição apoia-se, entretanto, no respeito à “autonomia privada?”

48 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960, v. 1, 
p. 492. Consoante o ilustre processualista de outrora: “Entrando de correr o prazo da prescrição na data, quando o 
crime foi consumado, ou completado na sua continuidade, ou acabado na sua permanência, ou na em que o agente 
interrompeu a atividade criminosa não chegada a termo (ou no dia em que se tornou conhecida a bigamia, a falsificação 
ou a alteração de assentamento de registro civil), a extinção da punibilidade será determinada pelo fato de, sem ser 
iniciada a ação penal, escoar-se o prazo estabelecido como o da prescrição penal (...).”

49 DE PAGE, Henri. Traité élémentaire, cit., p. 1031 usque 1033. Para melhor aproveitar a lição do jurista belga, segue o 
texto original, no que mais de perto interessa à indagação proposta, com destaques do autor: “La prescription est-elle 
d’ordre public? A en juger par l’intérêt social qui la fonde, il semble bien que la prescription doive être considérée 
comme l’institution d’ordre public par excellence. (...) Il s’en faut toutefois que cette formule puisse être prise à la 
lettre. (...) D’abord, la prescription n’est certainement pas d’ordre public au sens restreint de l’article 46 de la loi du 
20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire: de même que le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la 
prescription (Code civ., art. 2223), ainsi le ministère public, agissant comme partie jointe, est sans qualité pour en 
réclamer l’application. Le ministére public ne peut soulever la prescription que dans deux domaines: a) En matière 
de prescription pénale (...); b) en matière de délais préfix, précisement dans la mésure où il faut les considerer comme 
d’ordre public; ce qui dépend des cas (...) L’on voit que la question de savoir si la prescription est d’ordre public se 
résout de la même façon qu’en matière de tutelle (...) d’autorité de la chose jugée (...) etc... L’institution même est 
d’ordre public en ce sens qu’il n’est pas au pouvoir des parties d’en méconnaître l’existence; mais les avantages qui 
en résultent pour tel ou tel particulier n’ont rien de commun avec l’ordre public (...).”
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A resposta não prescinde do exame deste último conceito, fundamental em tema de direito civil 
substancial, e justamente arrolado, pela mais respeitada doutrina, como um princípio fundamental 
implícito.50 A “autonomia privada”, ensina Betti, opera como potestas de autoregulamentação dos 
próprios interesses e se manifesta precipuamente no negócio jurídico: uma regulamentação direta, 
individual e concreta de certos interesses pessoais, situação em que a ordem jurídica reconhece aos 
indivíduos “o poder de criar fattispecies aptas a gerar vínculos entre eles.”51

Não é intangível, por certo. Comporta limitações, como todo e qualquer direito que a ordem 
jurídica reconhece.52 Mas, referidas limitações apenas incidem na medida em que o exijam fatores 
tais como a isonomia e a boa-fé entre as partes, ou a licitude do objeto das relações jurídicas entre os 
particulares, ou, ainda, a preservação dos valores constitucionalmente positivados.53 Não é o caso da 
renúncia à alegação da prescrição, por suposto.

Em realidade, a intrusão do legislador processual – para recorrer novamente à imagem de Arruda 
Alvim –, em área tão sensível da disciplina material da prescrição, não encontra respaldo sequer à luz 
da teoria processual. 

Com efeito, se o silêncio, no âmbito da jurisdição penal, é admitido como um direito do réu, 
relacionado ao direito de defesa e não podendo, pois, ser considerado em seu desfavor, é certo que, no 
processo civil, ao revés – conquanto tampouco aqui apresente perfil uniforme – encontra-se estreitamente 
ligado à ideia de ônus e às consequências que decorrem de o litigante não se desincumbir oportunamente 
de um imperativo de seu próprio interesse. O silêncio no juízo cível, já se disse com razão, é uma forma 
de expressão significante, de sorte que se a parte, devidamente cientificada, podendo exonerar-se de 
um encargo no processo, ainda assim opta por abster-se, pratica, em verdade, um ato processual de 
natureza omissiva, devendo arcar com as consequências daí advindas.54

Assim, quando impõe ao juiz o dever de suprir a omissão do agente capaz, em relação a direito 
disponível, o legislador processual rompe não apenas com a natureza do instituto da prescrição, de 

50 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 336. Em nota à parte, observam os autores: “Também entre nós podemos partir 
da premissa de que o constituinte, se não erigiu a autonomia privada à condição de direito ou princípio fundamental 
expresso, a reconheceu e protegeu na condição de princípio implícito, como dão conta, por exemplo, o art. 1º, IV 
(valores sociais do trabalho e da livre iniciativa), o direito geral de liberdade (art. 5º, caput), a liberdade de exercício 
de trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII), o direito de propriedade (art. 5º, XXIII) e de herança (art. 5º, XXX), 
entre outros.”

51 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Campinas: LZN, 2003, t. I, p. 72-73.

52 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil – introdução ao direito civil constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 277.

53 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 171. Sobre essa 
transfiguração porque passam as relações entre pessoa e patrimônio, a partir de um foco constitucional, ensina o 
professor paranaense: “A iniciativa econômica privada e as situações jurídicas patrimoniais, refletindo uma nova 
perspectiva, atentam para valores não patrimoniais, ou seja, para a dignidade da pessoa humana, sua personalidade, 
para os direitos sociais e para a justiça distributiva. A justiça social passa a ser princípio estruturante da atividade 
econômica inserta no art. 170 da Constituição. É, na realidade, a adoção expressa de um novo credo em matéria 
constitucional, em que o paradigma adotado ultrapassa os sistemas das liberdades meramente formais desaguando 
nos direitos sociais econômicos.”

54 GONZÁLEZ, Atilio Carlos. Silencio y rebeldía en el proceso civil. Buenos Aires: Astrea, 1979, p. 30.
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direito material, mas também afronta a própria estrutura do processo, violando o princípio dispositivo.55 

Aliás, não é exagero dizer-se que o reconhecimento da prescrição ex officio pelo juiz, em 
relação a direitos disponíveis, independentemente de alegação do demandado, a quem aproveita, é 
tão aberrante do conceito de devido processo legal, quanto o seria, hipoteticamente, a instauração da 
demanda oficiosamente pelo julgador, nas mesmas circunstâncias, para evitar o risco da prescrição, 
com ofensa, por sua vez, ao princípio da demanda: as parêmias ne eat iudex ultra petita partium e 
nemo iudex sine actore, andam de braços dados...

Contudo, o que mais ressalta, ao final das contas, é a inocuidade da intervenção legislativa, já 
denunciada por Alexandre Câmara (supra, v. nota 36). 

Com efeito, a partir do postulado de que não pode o juiz decidir, sem previamente ouvir as partes 
(Constituição Federal, art. 5º, LV), dá-se o seguinte desdobramento no plano da relação processual 
em curso: (a) afasta-se desde já a possibilidade de indeferimento liminar da exordial, havendo que 
citar o réu, que poderá, ou não, oferecer resposta de mérito (ônus processual de contestar); (b) não 
o fazendo, consuma-se a revelia, de que decorrerá (disponíveis, que sejam, os direitos) a presunção 
de veracidade das afirmações do autor e o consequente julgamento antecipado da lide; (c) por outro 
lado, contestando o réu, restará uma de duas possibilidades: ou bem a prescrição foi alegada, caso em 
que o juiz não estará agindo ex officio, ao reconhecê-la, ou então não o foi, hipótese em que incidirão 
as regras atinentes à não observância, pelo contestante, do princípio da eventualidade e, bem assim, 
do descumprimento do ônus da impugnação específica (arts. 300 e 302, CPC), devendo a demanda, 
necessariamente, ser julgada procedente.

Que a premissa é verdadeira, porque consentânea com o perfil do processo civil contemporâneo, 
é conclusão que assume foros quase que de axioma. Efetivamente, a mais atualizada doutrina processual 
assinala, como um dos fatores distintivos do processo civil de nossos dias, sob o Estado Constitucional, 
a existência de um “dever de consulta e diálogo do juiz em relação às partes”.56 A atualidade e a 
relevância desse dever, de resto, são atestadas por uma breve incursão pelo projeto de novo Código 
de Processo Civil, ainda em demorada gestação. 

Tomando como base o texto do projeto n. 166, encaminhado, em 08 de junho de 2010, à 
Presidência do Senado Federal, confira-se, por exemplo, o teor de seu art. 10, in verbis: “O juiz não 
pode decidir, em grau algum de jurisdição,  com base em fundamento a respeito do qual não se tenha 

55 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 90. 
Cuidando de afastar sua direta incidência em relação à iniciativa das provas e ao impulso processual, o processualista 
averba: “Diante de tanta polêmica em torno da terminologia adequada para representar cada um desses fenômenos, 
e até mesmo da exata configuração deles, preferível que a denominação ‘princípio dispositivo’ seja reservada tão 
somente aos reflexos que a relação de direito material disponível possa produzir no processo. E tais reflexos referem-se 
apenas à própria relação jurídico-substancial. Assim, tratando-se de direito disponível, as partes têm ampla liberdade 
para dele dispor, através de atos processuais (renúncia, desistência, reconhecimento jurídico do pedido). E não pode 
o juiz opor-se à prática de tais atos, exatamente em virtude da natureza do direito material em questão. Essa sim 
corresponde à verdadeira e adequada manifestação do princípio dispositivo. Trata-se de um princípio relativo à 
relação material, não à processual.” (destaque nosso)

56 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC – crítica e propostas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 75.  Confira-se: “Não há dúvida de que o Projeto consagrou nestes casos o dever de consulta ou 
de diálogo judicial. A novidade está em que, ao contrário do que sucedia anteriormente, o contraditório atualmente 
também tem como destinatário o órgão jurisdicional. O contraditório não é tão somente entre as partes. É também 
entre o juiz e as partes. O juiz passa a figurar igualmente como um sujeito do contraditório.” (em itálico no original)
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dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que 
decidir de ofício.” E, não fosse isso bastante, anote-se o que dispõem o caput do art. 110 e seu parágrafo, 
precisamente ao positivarem o princípio dispositivo: “O juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas 
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa 
da parte. Parágrafo único. As partes deverão ser previamente ouvidas a respeito das matérias de que 
o juiz deva conhecer de ofício.” 

A decisão proferida ao arrepio dessas disposições afronta, mesmo hoje, se não o texto explícito da 
lei processual, certamente o espírito que o impregna e, igualmente, aquilo que se convencionou chamar 
de devido processo legal, ou, como já se sugeriu com propriedade, “devido processo constitucional”.57  
A esse respeito, considere-se esta incensurável consideração doutrinária: válida e existente que 
seja, a decisão que supreende as partes, enfrentando questão não posta em discussão previamente, é 
simplesmente ineficaz.58  E, se é certo que o “projeto” reproduz, de forma oblíqua, no parágrafo único 
de seu art. 469, a orientação que presidiu a alteração do texto do § 5º do art. 219, do vigente CPC, 
deixando evidenciada a possibilidade de conhecimento per officium iudicis da prescrição, não menos 
certo é que, também aqui, trata de reiterar a necessidade de audiência das partes previamente.

8. A tÍtulo de conclusÃo

a) Desde a remota antiguidade romana, delineou-se um perfil mais ou menos estável da 
“prescrição extintiva” (para extremá-la da figura medieval do usucapião como  prescrição aquisitiva). 
A partir da milenar evolução do instituto, assinalou-se, como um de seus traços característicos, a 
faculdade de, oportunamente alegada, por via de exceção, retirar ao direito substancial, em certos 
casos, a acionabilidade, remanescendo apenas a obrigação natural, cujo espontâneo adimplemento, 
entretanto, possível e desejado, não ensejaria a possibilidade de repetição de indébito;

b) Coerentemente, cuidou o legislador de reiterar, na quase generalidade das diversas ordens 
jurídicas, a possibilidade de renúncia à defesa fundada na prescrição e a vedação a seu pronunciamento 
ex officio pelo juiz, sempre que relacionada a direitos patrimoniais disponíveis;

c) A alteração ditada pela Lei n. 11.280/2006, que deu nova redação ao parágrafo quinto do  
art. 219, CPC, subverte toda essa disciplina mais que secular do instituto, que aliás vinha de ser 
referendada recentemente pelo revogado art. 194, do vigente Código Civil, datado de 2002;

d) Assim fazendo, o legislador processual se expõe a dupla censura: por um lado, invade 
indevidamente o campo de atuação do legislador material, visto como a prescrição é fenômeno de 
natureza substancial, pré-processual, que não deve ser desfigurado por experimentos legislativos, 
mesmo que ditados pelo generoso propósito de um processo mais célere; por outro lado, não alcança, 
verdadeiramente, o objetivo que se impôs, de vez que permanece inviável, sem comprometimento 
e sacrifício de valores constitucionais fundamentais, o pronunciamento da prescrição à revelia da 
manifestação prévia do interessado;

57 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso, cit., 1, p. 139.

58 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto, cit., p. 76. Atente-se: “Outra questão que merece 
disciplina é a das consequências da violação do dever de diálogo judicial. O projeto em nenhum momento enfrenta o 
assunto. A decisão surpresa existe e é válida. Ela, contudo, viola uma das suas condições de prolação, que é o prévio 
diálogo com as partes. A decisão-surpresa, portanto, é ineficaz. Para que o contraditório como dever de debate 
não acabe sempre postergado e, pois, verdadeiramente aniquilado em determinados casos, é imprescindível 
explicitar que a prolação de decisão-surpresa obriga o órgão jurisdicional à prolação de nova decisão, desta 
feita observado o contraditório.” (destaque dos autores)
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e) De fato, é facilmente constatável a antinomia legal que resulta da intervenção legislativa 
em estudo: (ea) permanece em vigor a possibilidade (CC, art. 191) de renúncia à prescrição, de 
forma expressa ou tácita (a se depreender, nesta última hipótese, nos precisos termos da lei, de fatos 
do interessado, incompatíveis com a prescrição); (eb) não pode o juiz, sem afrontar os princípios do 
contraditório e do dispositivo (e o devido processo legal/constitucional, consequentemente), declarar a 
prescrição sem a prévia manifestação do réu, na contestação, e do autor, tendo o réu se manifestado, na 
forma do disposto no art. 326, CPC; (ec) citado o réu, seu silêncio a respeito da prescrição enquadra-se, 
sob o ponto de vista do direito material, na figura da renúncia tácita, legalmente prevista em se tratando 
de direitos patrimoniais disponíveis; por outro lado, sob o ponto de vista processual, incidem sobre a 
referida omissão as normas estampadas nos arts. 300 e 302, ambos do atual estatuto processual civil;

f) Tais conclusões, válidas à luz do vigente quadro normativo e sufragadas pela mais atualizada 
doutrina processual, são compatíveis com o advento do novo Código de Processo Civil, cujo projeto, em 
análise no Parlamento, prevê disciplina legal análoga, em suas linhas gerais, à ora vigente. Permanece 
inviável, pois, a declaração per officium iudicis da prescrição de direitos patrimoniais disponíveis.

reFerênciAs bibliográFicAs

ALEXANDRE, Isabel. Provas ilícitas em processo civil. Coimbra: Almedina, 1998.
ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito judiciário brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960.
ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. Buenos Aires: Ediciones Europa-América, 1958.
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 
identificar as ações imprescritíveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 744, outubro de 1997, ano 86.
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. São Paulo: Malheiros, 2003.
__________ Poderes instrutórios do juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Campinas: LZN, 2003.
BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: Editora 
Rio (edição histórica s/d).
__________ Theoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1949.
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2011.
BUZAID, Alfredo. A ação declaratória no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1943.
CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Reconhecimento de ofício da prescrição: uma reforma descabeçada e 
inócua. In Leituras complementares de processo civil (coord. Freddie Didier Jr.). Salvador: Juspodivm, 
2008.
CARVALHO FILHO, Aloysio de. Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955.
CHIOVENDA, Giuseppe. Cosa giudicata e preclusione. In Saggi di diritto processuale civile. Milano: 
Dott. A. Giuffré Editore, 1993.
__________ Sulla eccezione. In Saggi di diritto processuale civile. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 
1993.
DIDIER JR., Freddie. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2011.



DIÁLOGO JURÍDICO

85AINDA SOBRE O RECONhECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO: 
ONTEM, hOJE E AMANhÃ – UMA ANáLISE A PARTIR DA EvOLUÇÃO hISTÓRICA DO INSTITUTO

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2001.
__________ Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2003.
ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal anotado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960.
FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
GAIUS. Institutas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
GONZÁLEZ, Atilio Carlos. Silencio y rebeldía en el proceso civil. Buenos Aires: Astrea, 1979.
HEINECCIUS, Johann Gottlieb. Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem institutionum. 
Paris: Crapelet, 1810.
JHERING, Rudolf von. L’esprit du droit romain – dans les diverses phases de son développement. 
Bologna: Arnaldo Forni Editore, 2004.
KASER, Max. Direito privado romano. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1999.
LOPES, Miguel Maria de Serpa. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 
non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1949.
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por 
artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
__________ O projeto do CPC – crítica e propostas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
MAXIMILIANO, Carlos. Direito intertemporal ou teoria da retroatividade das leis. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1946.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1974.
__________ Tratado de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Exceção de pré-executividade: uma denominação infeliz. In Temas 
de direito processual – sétima série. São Paulo: Saraiva, 2001.
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
NORONHA, Edgard de Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1988.
PAGE, Henri de. Traité élémentaire de droit civil belge. Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1943.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil – introdução ao direito civil constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002.
RIBAS, Antonio Joaquim. Consolidação das leis do processo civil commentada. Rio de Janeiro: 
Jacintho Ribeiro dos Santos – Livraria-Editora, 1915.
RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. Campinas: Bookseller, 2000.
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
SAVIGNY, F. C. von. Traité de droit romain. Paris: Firmin-Didot Frères, 1846.
SCIALOJA, Vittorio. Procedimiento civil romano. Buenos Aires: Ediciones Europa-América, 1954.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2013.



DIÁLOGO JURÍDICO

86



DIÁLOGO JURÍDICO

87

dA AusênciA de discricionAriedAde nA AdmissÃo de AgrAvo contrA 
decisÕes de urgênciA

brenno MeneSeS liMa1

resumo: 

O presente trabalho tem por escopo a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo 
de Instrumento, bem assim das condições de concessão de tutela antecipada recursal. Procura-se 
discutir se ao magistrado de segundo grau de jurisdição – o qual detém a competência para emitir 
juízo de admissibilidade da insurgência –  é dada discricionariedade para conhecer ou não do recurso 
e, em caso recebimento, de conceder a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Tal discussão 
encontra relevância no estudo do Direito Processual Civil pelo fato de os requisitos de concessão 
de tutela antecipada e interposição do recurso de Agravo na modalidade instrumental terem estreita 
correspondência entre si, o que poderia sugerir a vinculação do magistrado que recebe o recurso a 
conceder-lhe efeito suspensivo. O estudo foi pautado na análise da doutrina e da jurisprudência correlata 
ao assunto, além da legislação vigente e do anteprojeto do novo Código de Processo Civil.

pAlAvrAs-chAve: 

Processo Civil. Tutela Antecipada. Agravo. Efeito Suspensivo. Admissibilidade.

AbstrAct: 

The present work has the purpose to analyze the requirements for admissibility of interlocutory appeal, 
as well as the conditions of injunctive relief in appeals. It seeks to discuss if the magistrate of the second 
degree jurisdiction - which has the power to issue judgment on admissibility of the insurgency - is given 
discretion to hear the appeal or not and, if received, to grant the desired anticipation of the effects of 
judicial protection. This discussion is relevant in the study of Civil Procedure because the requirements 
for preliminary injunction and intervention of interlocutory appeal have close correspondence with 
each other, which could suggest linking the magistrate who receives the interlocutory appeal to grant 
its suspensive effect. The study was guided by the analysis of the doctrine and jurisprudence related 
to the subject, in addition to the current legislation and the draft of the new Code of Civil Procedure.

Keywords: 

Civil Procedure. Injunctive Relief. Interlocutory Appeal. Suspensive effect. Admissibility.

1. introduÇÃo

Na atual sistemática processual do ordenamento jurídico brasileiro, as decisões interlocutórias 
são recorríveis por meio do recurso de Agravo. Este, por sua vez, pode ser interposto de diferentes 
formas, a depender da urgência na reforma do decisum recorrido, bem assim na plausibilidade do 
direito suscitado pela parte insurgente.

1 Bacharel em Direito pela Faculdade Farias Brito (FFB) e Pós-graduando em Direito Processual pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Sócio do escritório Lage Alencar Advogados e Professor da 
FFB.
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Na hipótese de interposição de Agravo na forma de instrumento, o recurso é manejado 
diretamente no órgão ad quem, que analisará tanto os requisitos de admissibilidade, quanto a pretensão 
formulada, para, ao final, manter ou reformar a decisão interlocutória vergastada.

Sucede que a forma de interposição do recurso de agravo depende diretamente dos requisitos de 
admissibilidade, os quais somente serão verificados após a aludida interposição. Em outras palavras, o 
recurso só será admitido na forma de agravo por instrumento caso o Tribunal entenda estarem presentes 
o perigo na demora da prestação jurisdicional e a plausibilidade do direito alegado.

Pressupõe-se que a parte que interpõe agravo na modalidade instrumental necessita 
emergencialmente da reforma da decisão interlocutória, em virtude de seus efeitos danosos e, desta 
feita, requisita que o magistrado relator do recurso lhe conceda pedido antecipatório. Nesse cenário, 
caso conhecido o recurso na forma de agravo de instrumento, o relator, ao menos em tese, admite a 
existência do chamado periculum in mora, o mesmo requisito exigido para a concessão da antecipação 
de tutela recursal.

Destarte, o que se pretende esclarecer neste trabalho é se existe a vinculação do magistrado de 
segundo grau em receber o recurso, ao fazer juízo positivo de admissibilidade, conceder medida de 
caráter liminar em recurso de agravo de instrumento.

1.1. o recurso de AgrAvo: breve escorÇo histÓrico

Como a maioria dos institutos de nosso ordenamento jurídico, o recurso de agravo tem sua origem 
no Direito Romano, que previa a chamada supplicatio, que tinha a função precípua de suplicar – daí o 
termo utilizado – pelo abrandamento do gravame imposto à parte, por meio de sentença interlocutória 
(FRANZÉ, 2011).

Muito posteriormente, o Direito Português, retirando fundamento da legislação da Roma Antiga, 
criou a suplicação, que tinha o mesmo escopo do instituto jurídico romano (WAMBIER, 2006).

Quando do reinado de Dom Afonso IV, foi criado o recurso das querimas, o qual era direcionado 
ao monarca, que proferia nova decisão meritória, avaliando o mérito da decisão interlocutória, sendo 
estes, os institutos processuais que deram os contornos necessários para formação do recurso de agravo 
como hoje conhecido (ALVIM, 2011).

1.2. modos de interposiÇÃo do recurso

O agravo, como todos os outros recursos em nosso sistema, é inteiramente dependente da 
decisão que pretende ver reformada ou anulada. Com isso queremos dizer que existem diferentes tipos 
de agravo (WAMBIER, 2006).

Agravo é, portanto, um espécie recursal, que comporta determinadas subespécies, quais sejam: 
a) o agravo retido nos autos; b) o agravo por instrumento e; c) o agravo interno, tendo que cada uma 
dessas modalidade de interposição do recurso de agravo será estudada nos itens a seguir.

1.2.1. A AtuAl impossibilidAde de escolhA dA modAlidAde

Diante da contínua evolução da ciência processual, o Código de Ritos sofreu inúmeras alterações 
desde sua publicação original. Dentre essas, a mudança que importará ao nosso estudo é a do regime 
de interposição do recurso de agravo.
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Inicialmente, o art. 522 do CPC/73 previa que “ressalvado o disposto nos arts. 504 e 513, de 
todas as decisões proferidas no processo caberá agravo de instrumento.”. Ou seja, toda e qualquer 
impugnação de decisão interlocutória era realizado através do recurso de agravo por instrumento.

Posteriormente, com a edição da Lei nº 9.139/95, criou-se o agravo retido nos autos, o qual o 
agravante requer que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação, 
nos termos do art. 523.

A mesma Lei deu nova redação ao art. 522, conferido à parte agravante a faculdade na escolha 
da modalidade a ser interposta. Portanto, a lei processual não fazia qualquer exigência a esse respeito.

Todavia, a Lei nº 11.187/2005 alterou de forma substancial este regime, já que o caput do 
art. 522 agora prevê que o recurso de agravo será interposto no prazo de dez dias, mas que deverá ser 
realizado na forma retida. Apenas em determinadas hipóteses legais – ainda a serem estudadas – é 
que o processamento do recurso se dará por instrumento dirigido e interposto diretamente ao tribunal 
ad quem2.

Decorrência direta disto é o fato de que, uma vez não verificados os pressupostos de 
admissibilidade específicos do recurso de agravo de instrumento, o relator deverá converter a referida 
insurgência em agravo retido, remetendo os autos ao Juízo a quo, apensando-o aos autos do processo 
originário, conforme previsto no art. 527 do CPC.

1.2.2. o AgrAvo por instrumento

Diante da nova sistemática do recurso de agravo instituída a partir da vigência Lei nº 11.187/2005, 
a modalidade por instrumento passou a ser exceção no Processo Civil brasileiro.

Atualmente, o agravo por instrumento é cabível em quatro principais hipóteses, quais sejam: 
a) da decisão que não admite o recurso de apelação; b) da decisão que determina os efeitos em que 
o recurso de apelação é recebido; c) quando a decisão interlocutória for capaz de causar à parte dano 
grave e de difícil reparação e; d) da decisão que faz juízo negativo de admissibilidade de recurso 
extraordinário e/ou especial.

Malgrado existam tantas possibilidades de se manejar o recurso de agravo por instrumento – 
como as que acima foram mencionadas – , a sua maior relevância na prática jurídica é a de obter tutela 
de urgência em segundo grau jurisdição, de maneira a ver reformada o decisum ainda com o processo 
em curso em primeira instância.

Apenas para efeito ilustrativo, consideremos que a parte pleiteia que o judiciário impeça a 
construção de determinada obra, que afetará de forma drástica o meio ambiente.

Demandas desta natureza, via de regra, sugerem que o promovente requeira que a antecipação 
dos efeitos da tutela, vez que a continuidade da obra trará danos de difícil ou impossível reparação.

Caso, o pedido seja negado em primeiro grau de jurisdição, é imprescindível que se tenha um 
mecanismo processual adequado para reverter a situação periclitante, pois a efetividade do processo 
estará ameaçada diante de mora na marcha processual.

2 Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao jugar o RMS 31.045/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010.
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Em casos que tais é que o Código de Processo Civil passou a admitir fosse manejado o recurso 
de agravo na modalidade por instrumento, fugindo à regra do agravo retido.

Há de se ressaltar a semelhança entre os requisitos de admissibilidade específicos do agravo de 
instrumento e aqueles nos quais o juiz se baseia para a concessão de medidas liminares.

Nesta modalidade, o agravante interpõe o recurso diretamente junto ao Tribunal ad quem e 
requer ao relator a reforma da decisão interlocutória, alegando encontrar-se em um dos casos de exceção 
previstos no caput do art. 522.

A Lei faz a exigência de que o agravante apresente, com a petição do agravo de instrumento, 
os documentos essenciais ao conhecimento do recurso, arrolados no art. 525, I do CPC, tendo cada 
um deles tem a função de formar o instrumento do recurso e dar ciência ao julgador do andamento do 
feito, bem como do teor da decisão agravada e do poder de representação dos causídicos.

Sem estes documentos, o magistrado de segundo grau se veria completamente impossibilitado 
de realizar qualquer juízo de mérito acerca do pedido formulado pela parte. Em razão disso, não sendo 
estes carreados aos autos, o recurso não será conhecido.

Sob este mesmo argumento é que a jurisprudência construiu o entendimento de que o recurso 
deverá ser acompanhado, também, de peças facultativas (art. 525, II), mas essenciais ao conhecimento 
da controvérsia3.

O agravante deve comprovar o pagamento das custas do recurso e do porte de retorno, devendo, 
ainda, peticionar ao juízo a quo, no prazo de 3 (três) dias, informando da interposição do recurso e 
juntando a cópia da petição do agravo, do comprovante de protocolo da insurgência e a relação dos 
documentos que o instruíram. Tanto o é que, caso não o faça e a parte agravada alegue a inércia da 
parte, o recurso não poderá ser conhecido.

Esta exigência tem por fundamento o fato de o juízo monocrático ter a faculdade de rever a 
decisão proferida, quando manejado o recurso. Caso isso venha a se concretizar, o juiz deverá informar ao 
Tribunal a modificação do decisum, o que tornará o agravo prejudicado, nos termos do art. 529 do CPC.

1.2.2.1 o AgrAvo por instrumento e o projeto do novo cÓdigo de processo civil

Com relação ao recurso de agravo por instrumento, o projeto de um novo Código de Processo 
Civil, prevê alterações pontuais em seu modo processamento, tais como o prazo para sua interposição 
é majorado de 10 (dez) para 15 (quinze) dias, conforme regra geral prevista no §1º do art. 948.

No que tange às hipóteses de cabimento, importa frisar que todas estão previstas e enumeradas 
no art. 969 do anteprojeto, o qual, por razões lógicas, trata-se de rol taxativo, já que a intenção do 
legislador é restringir a possibilidade de interposição do recurso.

Não haverá mais a necessidade de que a parte agravante informe ao juízo a quo a interposição 
da insurgência, em direção diametralmente oposta à atualmente adotada pelo vigente Código de Ritos4.

3  AgRg no AREsp 51.118/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 
10/11/2011

4  “Art. 972. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do 
comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso, com exclusivo objetivo de 
provocar a retratação.”
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Por fim, a verificação da tempestividade do recurso não ficará mais restrita à juntada de certidão 
sobre a intimação do decisum vergastado. Poderá a parte acostar qualquer outro documento oficial que 
comprove a tempestividade (SILVA, 2011).

1.3. A AntecipAÇÃo dos eFeitos dA tutelA

O Código de Processo Civil foi dividido em quatro livros, processo de conhecimento (Livro I), 
de execução (Livro II), cautelar (Livro III) e os procedimentos especiais (Livro IV), cada um visando 
regulamentar provimentos jurisdicionais que se diferenciam por sua natureza e, principalmente, por 
sua finalidade.

Em relação ao livro terceiro, é de se notar que, desde a redação original, houve a preocupação de 
se assegurar a efetividade do processo com o fim de se evitar o perecimento do direito perseguido pela 
parte desde o ajuizamento da demanda. O Código de Processo Civil prevê expressamente o chamado 
“poder geral de cautela” do magistrado (art. 798).

A tutela jurisdicional cautelar tem por objetivo garantir o resultado prático do processo. Foi 
a maneira encontrada pelo legislador de resguardar o interesse processual da parte, quer antes da 
instauração da lide principal (caso de cautelar preparatória), ou já no curso desta (hipótese de medida 
cautelar incidental). Assim, o processo cautelar “não tem escopo satisfativo”. Daí se dizer que é 
meramente acessório à causa principal (THEODORO, 2010).

Ocorre que o processo de conhecimento é deveras moroso e complexo, além de conter a 
possibilidade de inúmeros recursos, que postergam o trânsito em julgado da ação e impõem à parte 
uma espera quase infindável para obter o bem pretendido.

Demais disso, o código não regulava qualquer procedimento que pretendesse antecipar os efeitos 
da tutela pleiteada. Ou seja, a parte dispunha de mecanismo para assegurar o processo, mas não para 
obter “tutela jurisdicional satisfativa” antes mesmo do trânsito em julgado do feito.

Em tal cenário, as partes começaram a pleitear a satisfação de seus anseios por via transversa. 
Requeriam a tutela satisfativa por meio de procedimento cautelar inominado o que acabou por aumentar 
ainda mais a mora processual, com o acúmulo de procedimentos autônomos e acessórios nos Tribunais.

Diante disto, revelou-se o óbvio. A necessidade de uma reforma processual, com a regulamentação 
específica do que se designa “poder geral antecipatório”, que ocorreu com a edição da Lei nº 8.952/94.

1.4. hipÓteses de AntecipAÇÃo

O art. 273 do Código de Processo Civil contém dois incisos que enumeram as possibilidades 
gerais de hipóteses de antecipação dos efeitos da tutela, no que a doutrina passou a classificar como 
“antecipação assecuratória” e “antecipação punitiva”.

Na primeira, ocorre situação em que existe possibilidade de perda ou deterioração do bem 
material perseguido na lide. Nas palavras do próprio Codex, há receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação.

Neste ponto, é importante que façamos a distinção entre a tutela de antecipação e a tutela de 
cautelar, pois aqui nos deparamos com situações em que, muitas vezes, há equívoco por parte de 
operadores do direito.
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Como dito, o objetivo da tutela cautelar é assegurar o resultado útil do processo e, do mesmo 
modo, o inciso I do art. 273 tem por fim a seguridade do provimento jurisdicional pretendido. Como, 
portanto, distinguir os dois institutos processuais?

A resposta se encontra no resultado prático da decisão que aprecia o pedido. Se, no mundo 
da realidade fática, o requerente passa a usufruir imediatamente do objeto da decisão, é hipótese de 
antecipação dos efeitos da tutela.

Se, contudo, o magistrado defere o pedido, sem que o autor tenha vantagem imediata para 
si, é caso de concessão de medida cautelar. É, portanto, no caráter satisfativo (ou não satisfativo) do 
provimento jurisdicional que se pode diferenciar a tutela antecipada da tutela cautelar.

Na segunda hipótese de antecipação dos efeitos da tutela, uma das partes provoca tumulto 
processual que atenta contra o direito fundamental à celeridade do processo. Nesse caso, acompanhamos 
a doutrina que entende ser possível a concessão de medida antecipatória de ofício por parte do magistrado 
(DIDIER, SARNO BRAGA, OLIVEIRA, 2012).

1.5. pressupostos gerAis

Quando do requerimento do pleito antecipatório, a parte tem de demonstrar que estão presentes 
determinados requisitos, pressupostos, condições, afim de que tenha seu pedido deferido, sendo tais 
pressupostos, além de necessários, são cumulativos. Ou seja, na falta de um deles, não será possível 
a concessão da tutela antecipada.

1.5.1. provA ineQuÍvocA e verossimilhAnÇA dAs AlegAÇÕes

Tratando-se de conceito jurídico indeterminado e vago, cabe ao operador do direito complementar 
o sentido da norma.

No caso da prova inequívoca, é assente o entendimento de que não se cuida de elemento 
probatório intangível, irreprochável. Entender o contrário levaria ao raciocínio de que, somente em 
regime de cognição exauriente, seria possível a concessão de tutela antecipada, o que não se pode admitir.

Considera-se prova inequívoca aquela que é capaz de formar juízo de plausibilidade, a qual 
enseja, no subjetivismo do julgador, a provável veracidade do que se sustenta.

Daí se dizer que os conceitos de prova inequívoca e verossimilhança das alegações são conceitos 
diferentes, mas que se aproximam, já que o primeiro se volta para os elementos probatórios que 
compõem os autos, enquanto que o segundo se inclina à possibilidade de que os fatos suscitados são 
verdadeiros, bem como que estes se coadunam com o ordenamento jurídico e, ao menos em tese, são 
capazes de fundamentar o pleito. (DIDIER, SARNO BRAGA, OLIVEIRA, 2012).

Mister salientar que a diferenciação entre a verossimilhança das alegações, requisito de tutela 
antecipada, para a fumaça do bom direito, pressuposto de concessão de medida cautelar, encontra-se 
apenas na intensidade do convencimento, ou da possibilidade de convencimento do magistrado ao 
analisar o caso concreto. 

Desta forma, os conceitos detém a mesma natureza jurídica. A diferença entre os dois reside 
no fato de que a verossimilhança resulta de grandíssima possibilidade de êxito no pleito, já a fumaça 
do bom direito apenas consegue demonstrar com menor intensidade esta possibilidade.
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1.6. pressupostos AlternAtivos-receio de dAno irrepArável ou de diFÍcil 
repArAÇÃo. Atos protelAtÓrios e Abuso de direito de deFesA

Uma vez que consideramos existirem duas hipóteses de cabimento de antecipação da tutela 
jurisdicional, é de se reconhecer que igualmente existem requisitos específicos a serem preenchidos, 
para cada uma delas, além dos que já são exigidos em ambas. 

Conforme expressa dicção legal, a parte tem de demonstrar ao juiz que existe receio de dano ao 
bem perseguido no processo, sendo oportuno salientar que não é qualquer receio de dano que viabiliza 
o deferimento do pleito antecipatório. Doutrina e a jurisprudência já assentaram o entendimento, o 
receio do dano, no caso, deve ser concreto, atual e grave.

É concreta toda hipótese de dano que ultrapasse o mero receio da parte que postula em juízo. 
Em outras palavras, deve ser analisado no caso concreto se, efetivamente, existe uma possibilidade de 
perda ou deterioração do bem da vida perseguido, dentro da capacidade de raciocínio do homem médio 
e “é atual o dano que está na iminência de ocorrer e, enfim, grave, que tem aptidão para prejudicar ou 
impedir a fruição do direito.” (DIDIER, SARNO BRAGA, OLIVEIRA, 2012)

No que tange à tutela antecipada sancionatória, o magistrado, analisando a situação processual, 
pode deferir o pedido de antecipação – a nosso sentir até mesmo de ofício, conforme já tivemos 
oportunidade de expor – quando constatar que a parte colabora para o entrave e a morosidade processual 
das mais variadas formas, tais como o retardo na devolução dos autos, sucessivas petições com intuito 
manifestamente protelatório, requisição de produção de provas inócuas etc.

Tais condutas configuram verdadeiro atentado à atividade judicante e à Garantia Fundamental à 
celeridade processual, motivo que nos faz acreditar ser extremamente plausível a concessão ex officio 
da tutela antecipada. 

1.7. A tutelA AntecipAdA recursAl no AgrAvo por instrumento: o rito do AgrAvo 
por instrumento e o reQuisito intrÍnseco do cAbimento nA AtuAl redAÇÃo do cpc

Até aqui, o presente estudo cuidou de trazer aspectos essenciais dos institutos a serem analisados 
em conjunto daqui em diante, tais como as noções inicias sobre o recurso de agravo por instrumento, 
incluindo seus requisitos de admissibilidade. Foram igualmente apresentados os aspectos gerais do 
instituto da antecipação da tutela.

Pelo que se percebeu, até o momento, há requisitos muito próximos entre o recebimento do 
agravo e o deferimento do pleito antecipatório.

A Lei Federal nº 11.187/2005 alterou em muito a sistemática do recurso de agravo na forma de 
instrumento, tornando cumulativos e necessários os requisitos de lesão grave e de difícil reparação.

Como já se expôs, a tutela antecipada – na modalidade assecuratória – depende da observância 
dos requisitos da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, além da verossimilhança das 
alegações, conforme determina o art. 273, I do CPC.

No âmbito dos tribunais –  e mais especificamente do agravo por instrumento – o art. 558, o 
CPC permite ao relator que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, que podemos traduzir como 
o deferimento de uma medida antecipatória em nível recursal.
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Desta forma, ao menos em tese, o magistrado que realiza o juízo positivo de admissibilidade 
do recurso deveria, também, conceder a tutela antecipada recursal, em razão da similitude entre os 
requisitos de ambos os institutos.

Isso porque a atual redação do art. 527, II impõe ao relator a conversão do agravo por instrumento 
em agravo retido, caso verifique não se tratar de decisão que não traga nenhum grave à parte recorrente. 
(ALVIM, 2011). 

1.8. A necessáriA AdmissÃo do AgrAvo nos cAsos de decisÃo Que concede ou 
denegA AntecipAÇÃo dos eFeitos dA tutelA Frente à Análise de mérito do recurso.

A moderna doutrina processualista comunga da ideia de que os elementos de admissibilidade 
e concessão/denegação de tutela antecipada são ligados de forma tal, que o recurso sempre deverá ser 
conhecido, quando se tratar de casos de tutela de urgência. (FRANZÉ, 2011).

Assim, demonstrada a presença de perigo na demora da prestação jurisdicional e a verossimilhança 
das alegações, o magistrado deverá conhecer do recurso na modalidade instrumental.

As peças facultativas ao conhecimento do agravo de instrumento é que devem fazer comprovar 
a existência de lesão ou possibilidade eminente de lesão a direito e a plausibilidade do direito alegado 
(FRANZÉ, 2008).

Com relação às hipóteses em que a parte pretende a reforma de decisão de tutela cautelar ou 
antecipatória, o posicionamento jurisprudencial tem se inclinado no sentido de que tais provimentos 
sejam sempre recorríveis por meio do recurso de agravo na modalidade instrumental.

É o que se infere da leitura da ementa do Recurso em Mandado de Segurança nº 27.433, julgado 
no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Fernando Gonçalves.

No mesmo sentido, o julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 31445, de relatoria 
da ministra Nancy Andrighi, a qual reconheceu a teratologia de decisão que converte o agravo por 
instrumento em agravo retido, quando, no caso, tratava-se de impugnação a decisum que deferiu pedido 
de tutela antecipada.

Não é diferente o entendimento doutrinário sobre o tema em análise. Sob o necessário prisma 
da hermenêutica voltada à efetividade das garantias constitucionais, entende-se que a Constituição 
Federal assegura a análise do mérito de decisão que cause ou possa causar ameaça a direito.

Não se assegura um direito absoluto de impugnação de atos decisórios. Como sabido, não 
existe direito absoluto. Entretanto, o estreitamento das possibilidades de impugnação possibilita 
a ponderação do juízo de admissibilidade, tornando a supressão caminho que vai de encontro ao 
pressuposto constitucional de acesso à justiça (NEGREIROS, 2009).

Ademais, a situação de urgência – quando do indeferimento do pleito antecipatório em primeiro 
grau ou o agravamento da situação do réu com sua concessão – se estende ao segundo grau de jurisdição 
(MARINONE, 2006).

Em atenção às tendências doutrinárias, o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, o qual 
tem como um dos objetivos a codificação dos entendimentos jurisprudenciais já consolidados, prevê 
como uma das hipóteses de cabimento do agravo por instrumento a impugnação de decisões dessa 
natureza (art. 969, I do anteprojeto).
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Contudo, embora seja imposto ao magistrado o conhecimento do recurso em casos que tais, é 
lícito o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal, por razões muito claras.

O que se sugere é: especificamente nos casos de tutela de urgência, apenas o cabimento do 
recurso de agravo por instrumento não poderá ficar à margem da discricionariedade do magistrado.

Todavia, nada impede que na análise do mérito recursal, seja possível ao magistrado reconhecer 
a inexistência de situação de perigo e até indeferir o pleito antecipatório (WAMBIER, MEDINA, 2008).

Em suma, tratando-se de recurso que visa impugnar decisão que concedeu ou denegou pedido de 
tutela antecipada, será cabível o recurso de agravo por instrumento, que sempre deverá ser conhecido, 
fato que não enseja o deferimento de liminar em segundo grau de jurisdição.

1.8. semelhAnÇA entre o juÍzo de AdmissÃo dos embArgos declArAtÓrios e o 
AgrAvo por instrumento

Já se salientou que, da leitura dos dispositivos legais que regulam o rito do agravo por 
instrumento, os requisitos de admissibilidade confundem-se com o próprio mérito da análise do pedido 
de antecipação da tutela.

Deste modo, admitir que o magistrado tem a possibilidade de sequer apreciar a insurgência seria 
negar o acesso à justiça e o devido processo legal, previstos no artigo 5º da Magna Carta.

Não fosse o bastante, podemos concluir, também, que a problemática estudada é análoga à do 
recurso de Embargos de Declaração.

Uma vez que os requisitos de admissibilidade dos embargos são o vício de contradição, omissão 
ou obscuridade na decisão recorrida, apenas o requisito intrínseco do cabimento estará preenchido 
(ASSIS, 2008).

Quando da análise do meritum do recurso, haverá de se dizer se existe ou não o aludido vício. 
Assim, mérito e requisitos de admissibilidade são analisados em simultâneo.

Quer-se dizer que, sob o prisma do requisito do cabimento, os embargos de declaração sempre 
devem ser conhecidos, justamente por esse sincretismo entre o pressuposto recursal de cabimento e a 
matéria discutida pelo recurso.

Entretanto, como já explicitado anteriormente, não há que se falar que o conhecimento do 
recurso sempre ensejará a complementação da decisão, pois, embora se tenha superado a análise do 
cabimento do recurso, a apreciação do mérito recursal subsiste em todos os seus aspectos.

O que se pode concluir é que o recurso de agravo por instrumento que questione decisão judicial 
em tutelas de urgência deverá, obrigatoriamente, ser conhecido pelo magistrado ad quem. O pedido 
de tutela antecipada recursal, contudo, não terá de ser deferido necessariamente.

Assegura-se à parte o direito de ter decisão que lhe prejudica revista por um tribunal ad quem, 
mas nunca se poderá assegurar a reforma da decisão atacada. Admitir raciocínio contrário seria admitir 
que o juízo a quo, sempre e em toda e qualquer situação, teria incidido em error in judicando, além 
de negar o basilar princípio da Teoria Geral do Processo do livre convencimento motivado ao juiz de 
segundo grau (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 1996).

Com isso, de certo que a finalidade maior do direito, a pacificação social, através da conformidade 
da parte que teve o provimento jurisdicional revisto, será atingido, posto que este é um do argumentos 
que fundamentam a existência de um sistema recursal.
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2. conclusÃo
Na atual sistemática, adotada com a Lei Federal nº 11.187/2005, o recurso de agravo retido nos 

autos tornou-se a regra a ser adotada, cabendo o agravo por instrumento apenas nas hipóteses de a decisão 
atacada causar à parte lesão grave e de difícil reparação e constatada a verossimilhança das alegações.

De tudo isso, forçoso concluir que os requisitos para admissão do recurso de agravo por 
instrumento são semelhantes e muito próximos aos pressupostos de concessão da antecipação dos 
efeitos da tutela.

Em ambos é necessário à parte demonstrar possibilidade de dano e que suas alegações se fundam 
em motivos fáticos e jurídicos que conduzam a um juízo, no íntimo do magistrado a que se recorre, 
de plausibilidade do que se alega quando do requerimento da tutela antecipada recursal no agravo por 
instrumento, os pressupostos de antecipação e os requisitos de admissibilidade se confundem.

Nesse cenário, quando se recorre de uma decisão que concedeu ou denegou o pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela, o mérito do provimento antecipatório sofre processo de miscigenação 
com o requisito de admissibilidade intrínseco ao recurso. Notadamente o aspecto formal do cabimento.

Após vasta pesquisa doutrina e jurisprudência, pode-se concluir que se formou o seguinte 
entendimento, hoje pacificado: nos casos de impugnação de decisão que defere ou indefere tutela 
antecipada, o recurso de agravo sempre deverá ser conhecido. Ou seja, o magistrado deverá adentrar 
ao meritum da insurgência, em razão da inafastabilidade da jurisdição.

Tal situação é análoga à do recurso de Embargos de Declaração, o qual somente é cabível 
quando existe omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, o que somente será apreciado 
quando julgado o mérito recursal.

Por fim, impende destacar: muito embora o recurso de agravo por instrumento, nestas hipóteses, 
deva ser conhecido, não haverá a necessária concessão do efeito suspensivo ou ativo ao agravo.

O que se assegura é a análise do mérito, ou seja, que a parte tenha a decisão reanalisada por um 
tribunal ad quem, mas nunca a reforma dessa decisão, em virtude do princípio do livre convencimento 
motivado do magistrado.
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FAmÍliAs desiguAis: A inconstitucionAlidAde dA sucessÃo do 
compAnheiro no cÓdigo civil 

adriano peSSoa da coSta1 

resumo: 

A Constituição Federal, ao formalizar o reconhecimento da união estável (art. 226, § 3º), consagrou 
o pluralismo das entidades familiares. Na sociedade pós-moderna, não se pode cogitar de hierarquia 
entre elas. O direito do companheiro de participar da herança do outro sofreu grave retrocesso com 
a vigência do novo Código Civil, que lhe dispensa tratamento jurídico amplamente desfavorável.  
É incompatível com a Constituição qualquer interpretação discriminatória entre os modelos de família 
por ela protegidos. 

pAlAvrAs-chAve: 

União estável. Herança. Casamento. Tratamento desigual do companheiro. Inconstitucionalidade do 
art. 1.790 do Código Civil Brasileiro. 

AbstrAct: 

The Federal Constitution, upon formalizing the recognition of the common-law marriage (art. 226, § 3º), 
embraced the family entities´ pluralism. At the post-modern society, there is no cogitation of hierarchy 
among them. The common-law husband´s right to participate of the inheritance has experienced 
a significant step backwards from the new Civil Code, which grants him a legal treatment highly 
unfavorable. It is incompatible with the Constitution any discriminatory interpretation among the 
family models protected by it.   

Keywords: 

Common-law marriage. Inheritance. Marriage. Unequal treatment of the common-law husband. 
Unconstitutionality of the Article 1.790 of the Brazilian Civil Code. 

1. introduÇÃo 

O direito privado se divide entre “antes” e “depois” da Constituição Federal de 1988, que 
rompeu por completo com o arcaísmo que caracterizava diversas normas legais concernentes à família. 

Por exemplo, da afirmação do princípio isonômico entre homens e mulheres (art. 5º, I) resultou 
extinta a hierarquia conjugal até então estabelecida, que conferia ao varão o título de “cabeça do casal”. 
Da igualação dos direitos dos filhos (art. 227, §6º), inobstante a origem do seu nascimento, decorreu 
o fim do odioso preconceito dirigido à prole havida fora do matrimônio.

1 Graduado magna cum laude pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Curso de Derecho Procesal na Universidad 
de Salamanca, Espanha (USAL). Especialista em Direito Privado pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
Especialista em Processo Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em Direito pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), área de concentração Ordem Jurídica Constitucional. Professor em tempo integral da 
Faculdade Farias Brito (FFB). Advogado e Consultor Jurídico em Fortaleza (CE).
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Destarte, provavelmente o grande avanço do legislador constituinte, neste campo, tenha sido a 
acolhida do princípio do pluralismo das entidades familiares, com o reconhecimento da união estável 
(art. 226, § 3º) como espécie do gênero família.

A construção linguística do festejado dispositivo, porém, apresenta perigosa armadilha 
hermenêutica. É que em vez de, apenas e tão somente, afirmar que “para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável como entidade familiar”, como seria o ideal, a norma contém uma segunda 
parte, onde consta a ressalva de que deve “a lei facilitar sua conversão em casamento”.  

Eis a raiz dos problemas que envolvem o estudo e a interpretação de tudo o que envolve a 
união estável. É que, para alguns, a referencia à “conversão em casamento” revelaria certa preferência 
jurídica pelo casamento, o que justificaria certos privilégios legislativos deferidos apenas a cônjuges, 
excluindo companheiros. Esse espírito, infelizmente, penetrou no Código Reale. 

No novel diploma, a sucessão do cônjuge está regulada, corretamente, no Capítulo I (Da Ordem 
da Vocação Hereditária) do Título II (Da Sucessão Legítima) do Livro V (Do Direito das Sucessões). Ali 
são estabelecidas as regras de concorrência com ascendentes e descendentes (art. 1.829), as condições 
subjetivas para participar da herança (art. 1.830) e fica assegurado o direito real de habitação no imóvel 
de residência da família (art. 1.831).

No que tange ao companheiro, a matéria é alvo de regulação no Capítulo I (Disposições Gerais) 
do Título I (Da Sucessão em Geral) do Livro V, e apenas em um único dispositivo: o artigo 1.790, não 
por acaso talvez o mais polêmico da nova codificação.

Na época da apresentação do Projeto do Código Civil, em 1975, a união estável não era 
assunto abordado à luz do direito de família, tampouco do direito das sucessões. Somente quando da 
tramitação no Senado é que foi apresentada emenda para – evitando o reconhecimento de possível 
inconstitucionalidade material – regular também o direito hereditário do companheiro. 

Note-se que tudo isso ocorreu antes da Constituição de 1988, quando sequer era reconhecida 
a união estável como entidade familiar.2 

O resultado dessa bizarra concentração de tão complexo tema num só dispositivo legal – cujo teor 
se mostra absolutamente incompatível com a Lex Fundamentalis – haveria que ser mesmo desastroso, 
como se demonstrará. Tanto assim que a melhor elaboração doutrinária, sensível à odiosa injustiça 
perpetrada contra a família convivencial, tem acolhido a tese a ser aqui defendida, equiparando cônjuge 
e companheiro para fins hereditários.

Para Sílvio de Salvo Venosa, “o mais moderno Código conseguiu ser perfeitamente inadequado 
ao tratar do direito sucessório dos companheiros”.3 Zeno Veloso é ainda mais incisivo, ao cravar que 
“com relação à sucessão entre companheiros, o novo Código Civil, para dizer o mínimo, é um desastre”.4 
Difícil discordar dos festejados autores. 

2  VELOSO, Zeno. Do direito sucessório dos companheiros. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(coord.). Direito de Família e o Novo Código Civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 248.  

3  VENOSA, Silvio. Direito Civil: Direito das Sucessões. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012, vol. VII. p. 149.

4  TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz (coord.). Código Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1957. 
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No entender de Carlos Roberto Gonçalves, o tratamento díspar dispensado à união estável 
merece as críticas que lhe são endereçadas nos seguintes aspectos:

a) por limitar a sucessão aos bens adquiridos onerosamente; b) por repetir, no caso de 
concorrência com os descendentes, a indébita distinção entre descendentes exclusivos, só 
do autor da herança, e descendentes comuns, havidos da união entre o autor da herança 
e o companheiro; e c) por estabelecer a concorrência com os colaterais.5

Maria Berenice Dias, ex-Desembargadora do vanguardista Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, não hesita em proclamar a incompatibilidade do art. 1.790 com a Constituição:

Esse tratamento diferenciado não é somente perverso. É flagrantemente 
inconstitucional. A união estável é reconhecida como entidade familiar pela 
Constituição Federal (CF 226 § 3º), que não concedeu tratamento diferenciado a 
qualquer das formas de constituição de família. 

(...) 
É preciso chamar o legislador à sua função, exigindo-lhe o cumprimento do preceito 
constitucional de proceder e garantir a idêntica proteção dispensada pelo Estado à 
entidade familiar, seja qual for a origem e a gênese de suas relações, certamente fundadas 
no afeto vivenciado originalmente. Todo e qualquer tratamento discriminatório 
levado a efeito pelo legislador ou pelo Judiciário mostra-se escancaradamente 
inconstitucional. Assim, a melhor solução é reconhecer a inconstitucionalidade do 
art. 1790.6 (destacamos)

No mesmo sentido, Francisco José Cahali, referência do direito hereditário, assinala, ao comentar 
o mencionado artigo, que:

A nova lei força caminho na contramão da evolução doutrinária, legislativa e 
jurisprudencial elaborada à luz da Constituição Federal de 1988, na medida em que 
distancia os efeitos sucessórios da união estável daqueles decorrentes do casamento. 
(...) Houve nesses aspectos um reprovável retrocesso, privando os partícipes da união 
estável de várias conquistas alcançadas com muito esforço da sociedade.7 (destaques 
nossos)

Ouça-se, na mesma linha, o escólio de Arnoldo Wald:
Deve-se considerar, sobre o tema, que o dispositivo (art. 1.790 do CC de 2002) é 
inconstitucional materialmente, porquanto no lugar de dar especial proteção à 
família fundada no companheirismo (CF, art. 226, caput e § 3º), ele retira direitos 
e vantagens anteriormente existentes em favor dos companheiros. O correto seria 
cuidar, em igualdade de condições às pessoas dos cônjuges, a sucessão em favor dos 
companheiros. Tal conclusão decorre da constatação de que desde o advento das Leis 
8.971/94 e 9.278/96, os companheiros e os cônjuges passaram a receber igual tratamento 
em matéria de direito das sucessões. (...) Desse modo, considerando que, por força 
de normas infraconstitucionais, desde 1996 existe tratamento igual na sucessão 
entre cônjuges e na sucessão entre companheiros, deveria ter sido mantido tal 
tratamento para dar efetividade ao comando constitucional contido no art. 226, 
caput, da Constituição da República.8 (destacamos)

5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, vol. 
VII. p. 192. 

6 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 72-73. 

7 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 4. ed. São Paulo: 
RT, 2012. p. 211-212.

8 WALD, Arnoldo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, vol. 6. p. 133. 
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Esta tese é a viga-mestra do presente trabalho, em que será realizada uma análise comparativa 
do tratamento jurídico dispensado, no plano hereditário, às duas modalidades básicas de arranjo 
familiar – o matrimonial e o convivencial –, com o objetivo de se demonstrar que a diferenciação 
prejudicial imposta pelo art. 1.790 do Código Civil à união estável consubstancia gritante atentado à 
Carta de Outubro.

2. conceito pÓs-moderno de FAmÍliA e plurAlismo dos entes FAmiliAres 

No decêndio de vigência do Código Reale, vive-se um tempo de profundas transformações 
no âmago da sociedade brasileira. As manifestações populares iniciadas em junho de 2013 bem o 
ilustram. Naturalmente, essas mutações se projetam na compreensão e aplicação do direito, e acarretam 
significativas consequências para o direito civil – marcadamente nos campos familista e hereditário – 
visualizado sob a lente constitucional.9 

Na era contemporânea, dita “pós-moderna”, fatores como a incorporação de novas tecnologias, a 
velocidade de propagação das informações, a internacionalização da cultura, dentre outros, consolidam 
um cenário de ruptura com os paradigmas de outrora. A sociedade mudou, a família mudou, e esse 
“admirável mundo novo” não pode ser ignorado pelo direito.

Acerca do assunto assevera Cláudia Lima Marques, em notável passagem:

Os chamados tempos pós-modernos são um desafio para o Direito. Tempos de ceticismo 
quanto à capacidade da ciência do Direito dar respostas adequadas e gerais aos problemas 
que perturbam a sociedade atual e modificam-se com uma velocidade assustadora. 
Tempos de valorização dos serviços, do lazer, do abstrato e do transitório, que acabam 
por decretar a insuficiência do modelo contratual tradicional do direito civil, que acabam 
por forçar a evolução dos conceitos do Direito, a propor uma nova jurisprudência dos 
valores, uma nova visão dos princípios do Direito civil, agora muito mais influenciada 
pelo Direito público e pelo respeito aos direitos fundamentais do cidadãos. Para alguns 
o pós-modernismo é uma crise de deconstrução, de fragmentação, de indeterminação à 
procura de uma nova racionalidade, de desregulamentação e de deslegitimação de nossas 
instituições, de desdogmatização do direito; para outros, é um fenômeno de pluralismo 
e relativismo cultural arrebatador a influenciar o Direito.10

O pluralismo, em todas as suas manifestações – política, étnica, ideológica, religiosa etc. – 
integra o código genético do nosso tempo. Não por acaso, a Lex Fundamentalis apregoa o repúdio a 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).  
O Supremo Tribunal Federal tratou de conferir vida a esse topos axiológicos, ao declarar por unanimidade, 
no pronunciamento histórico de maio de 2011, a constitucionalidade das uniões homoafetivas.11

9 Ouça-se Gustavo Tepedino, baluarte do moderno direito civil constitucional: “São os valores expressos pelo legislador 
constituinte que, extraídos da cultura, da consciência social, do ideário ético e da noção de justiça presentes na 
sociedade, consubstanciam-se em princípios, os quais devem informar o sistema como um todo, e, especialmente, o 
Código Civil. Eis a chave de leitura para se entender o real e mais profundo significado, marcadamente axiológico, 
da chamada constitucionalização do direito civil” (TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, t. II. p. 378).

10 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 1995. p. 155.

11 STF, ADI 4.277 e ADPF 132, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 05/05/2011.
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 Hoje, a visão jurídica, sobretudo no âmbito privatista, não se harmoniza com modelos 
preestabelecidos de prevalência disso sobre aquilo, deste sobre aqueloutro.12 A família ganha relevo 
ainda maior não enquanto instituição preestabelecida, mas como meio de promoção da dignidade 
humana, é dizer, verdadeira matéria-prima do direito fundamental à busca da felicidade e da realização 
pessoal (modelo eudemonista).13 

Pertine aqui transcrever a lição de Gustavo Tepedino, ao observar que a maior preocupação da 
atualidade deve ser:

a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da 
proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas de direito positivo, 
em particular aquelas que disciplinam o direito de família, regulando as relações mais 
íntimas e intensas do indivíduo no social.14

Em suma, o direito civil constitucionalizado não pode conceber a tese da “hierarquização das 
células familiares” e sua consequência direta, a saber, a da superioridade do casamento em face da união 
estável.  São entidades familiares diferentes em sua formação, mas idênticas na essência: “comunhões 
plenas de vidas” alicerçadas no “afeto”.15 

Por ocasião do histórico julgamento acerca das uniões homoafetivas16, pronunciou-se o Guardião 
da Constituição no sentido de que, na hodierna hermenêutica constitucional, os conceitos de “entidade 
familiar” (art. 226, §3º) e “família” se confundem, devendo ser combatida a “renitência patriarcal  
[e por que não dizer, matrimonial] dos costumes brasileiros”. Ressaltou-se que inexiste “hierarquia ou 
diferença de qualidade jurídica” entre os possíveis núcleos domésticos. 

Por conseguinte, no que tange à tutela especial da família, deve-se concluir que “as regras do 
Código Civil que se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve 
o companheiro”.17 Assim exige o direito familista constitucionalizado. Esta é a base do raciocínio que 
se passa a construir, agora focado no direito hereditário. 

3. A viA crucis dos compAnheiros pArA o reconhecimento judiciAl dA uniÃo estável 

Poucos atos jurídicos, no direito brasileiro, são tão cercados de formalismo quanto o casamento. 
A formidável quantidade de artigos que lhe é dedicada no Código Civil fala por si mesma: mais de uma 

12 Afinal, sendo a família “fato social, complexo e dinâmico, não cabe no esquadro das normas que pretendam tolher a 
diversidade humana, impossível de ser enquadrada em esquemas herméticos e em categorias estanques” (TEIXEIRA, 
Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O Direito das Famílias entre a norma e a realidade. São 
Paulo: Atlas, 2009. p. 127).

13 Cabe recordar, por oportuno, que a Emenda Constitucional 66/10, ao extinguir a observância de lapsos temporais para 
a dissolução do casamento, acabou com o vetusto modelo que impunha ao cônjuge o sacrifício da própria felicidade, 
mediante seu acorrentamento a uma união já fracassada.

14 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 326.

15 O afeto como fato jurídico é tema que ultrapassa as fronteiras do direito familista, gerando importantes debates em 
outras províncias do saber jurídico. Basta citar, à guisa de exemplo, a polêmica em torno da responsabilidade civil por 
abandono afetivo, intensamente discutida em doutrina e nos tribunais. Como referência, relembre-se recente decisão 
do STJ, onde se assinalou que “existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento 
da Lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social” (REsp 1.159.242, Terceira Turma, Relª Minª Nancy Andrighi, julgamento em 24/04/2012).

16 STF, ADI 4.277, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 05/05/2011.

17 Enunciado nº 97 das Jornadas de Direito Civil (CJF/STJ). 
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centena! Todo esse cuidado com habilitação, celebração, registro, efeitos patrimoniais e dissolução 
permite antever a maior vantagem jurídica que o matrimônio proporciona aos cônjuges: segurança. 
Com efeito, sua prova exige apenas a exibição da respectiva certidão de registro, nos termos do  
art. 1.543 codificado. 

Os companheiros, por outro lado, somente serão juridicamente qualificados como tal, obtendo 
os efeitos jurídicos pertinentes18, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial 
proposta para obter o reconhecimento da união estável.19 Esse é o preço que deve pagar todo aquele 
que, após optar pelo modelo da família convivencial, pretender vindicar o asseguramento de direitos 
dela decorrentes. 

Não é pouca coisa. O processo judicial de comprovação do companheirismo é único, mesmo em 
seara já tão peculiar como o direito familista. Neste palco serão desveladas e submetidas à apreciação 
jurisdicional – não sem antes passar pelo impiedoso e ácido crivo da parte adversa – as mais íntimas 
nuances do relacionamento afetivo mantido entre as partes. Diferenciar o simples namoro da verdadeira 
união estável implica a abordagem de temas como vida sexual, coabitação20, visibilidade, intensidade 
e durabilidade da relação, fidelidade recíproca, dentre outros, por certo com grande exposição da 
privacidade do casal. 

O afirmado se torna ainda mais pungente quando a ação visa assegurar direitos sucessórios ao 
convivente (ação de reconhecimento post mortem), vez que, neste caso, a lide terá que ser proposta 
em face dos herdeiros do companheiro falecido. Se a herança é vultuosa, tanto pior! Nesta hipótese, 
não raro a ganância transforma os parentes demandados em adversários terríveis. 

Os filhos exclusivos e irmãos do de cujus – os mesmos que, durante a vida deste, acolhiam, 
respeitavam e até demonstravam afeto pela companheira – vão a juízo para ridicularizar e menosprezar 
a relação afetiva, de todas as maneiras possíveis. Os autos são tomados por mentiras, insinuações 
maldosas, maledicências e comportamentos repulsivos de todo tipo.21 Em suma, trata-se de processo 
doloroso, complicadíssimo, como poucos.

Aqui sucumbe o simplista argumento de que o direito não pode igualar casamento e união 
estável, posto que são “institutos diferentes”. Ora, é evidente que casamento e união estável não se 
equivalem! O cônjuge não tem que superar tão árdua e penosa caminhada para postular as prerrogativas 
a que tem direito; basta-lhe exibir a respectiva certidão de casamento. 
18 Dentre esses efeitos, no plano pessoal, destaca-se a possibilidade de acrescer o sobrenome do companheiro, como 

já decidiu o STJ (REsp 1.206.656, Terceira Turma, Relª Minª Nancy Andrighi, julgamento em 16/10/2012). Quanto 
aos efeitos patrimoniais, cabe apontar a divisão dos aquestos (pela aplicação do regime da comunhão parcial, nos 
termos do art. 1.725 do Código Civil), o direito a alimentos e, claro, a participação na herança.  

19 Os tribunais não têm admitido o manejo da justificação cautelar, que é procedimento de jurisdição voluntária, para 
aferir a real existência do companheirismo. Exige-se, para este fim, o ajuizamento de ação declaratória própria, 
de índole contenciosa e cognição exauriente, asseguradas a ampla de defesa e o contraditório aos interessados em 
contestá-la. Nesse sentido: TRF 2ª R., AC 0026796-44.2009.4.02.5101, Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Fed. 
Poul Erik Dyrlund, julgamento em 25/04/2012. 

20 Cabe registrar a posição do STJ no sentido de que “embora a coabitação não seja requisito necessário para o 
reconhecimento da união estável, sua existência é relevante para demonstrar a real intenção de constituir-se uma 
família, de modo a configurar-se a affectio maritalis” (AgRg-Ag 1.318.322, Terceira Turma, Relª Minª Nancy Andrighi, 
julgamento em 07/04/2011).

21 Como indaga o poeta romano Virgílio, em sua clássica Eneida: “a que não levas os corações humanos, maldita fome 
do dinheiro”?
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Agora bem, a partir do momento em que se constata judicialmente a “convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (art. 1.723 do Código 
Civil), torna-se de injustiça atroz admitir que a lei possa tratar discriminatoriamente o companheiro 
em face do cônjuge, no que tange aos direitos hereditários. Afinal, quem optou pela união livre amou 
menos do que amaria seu falecido consorte, se casado fosse?

A equiparação jurídica entre casamento e união estável é, de há muito, comum em várias 
situações.22 O mesmo ocorre noutras províncias do direito privado. Ad exemplum, o Código do 
Consumidor trata a vítima de acidente de consumo de forma idêntica àquele que efetivamente adquiriu 
o produto defeituoso; ambos são igualmente consumidores.23 O Código Civil reputa idênticas, para 
fins de regulação jurídica, as figuras da sub-rogação convencional e da cessão de crédito onerosa  
(arts. 347, I e 348), embora os institutos sejam diferentes. 

Equiparar, portanto, não é igualar pura e simplesmente; é “atribuir nível idêntico de proteção, 
sem implicar em tornar substancialmente iguais institutos que são intrinsecamente diversos”.24 Como 
restou decidido pela 5ª Turma do Tribunal de Justiça do Ceará: “os institutos são diferentes, na medida 
em que há previsão da conversão de um no outro”, mas “não há hierarquia entre casamento e união 
estável, tratando-se apenas de entidades familiares diversas, ambas protegidas constitucionalmente”.25

Calha enfatizar, neste azo, que a tese ora exposta não se circunscreve à crítica da normatização 
hostil à união livre, comparada ao matrimônio. Mostra-se adverso à Lex Fundamentalis qualquer 
privilégio conferido a algum dos arranjos familiares – seja para colocar o casamento em situação 
melhor que a união estável, seja o contrário.26 

Vejamos, caso a caso, os principais pontos de desfavorecimento ao companheiro. 

22 Seguem ilustrações colhidas do voto do Min. Luís Felipe Salomão, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade 
dos incisos III e IV do art. 1.790: a) direitos previdenciários decorrentes de morte de companheiro; b) vedação ao 
nepotismo extensível ao companheiro (Súmula Vinculante 13); c) direito à indenização decorrente de acidente de 
trabalho sofrido por companheiro, nos termos da Súmula 35/STF; d) exigência de consentimento do companheiro 
para gravame real em bem comum; e) direito a continuar, por sub-rogação, o contrato de locação celebrado 
pelo companheiro falecido; f) direito de receber alimentos; g) direito real de habitação conferido igualmente ao 
companheiro e ao cônjuge; h) no campo do direito eleitoral, quanto às inelegibilidades previstas no art. 14, §§ 5º, 6º 
e 7º, da Constituição Federal.

23 Este é o consumidor equiparado ou bystander, figura prevista no art. 17 do Estatuto Consumerista. 

24 SILVA, Eduardo. “A dignidade da pessoa humana e a comunhão plena de vida: o direito de família entre a Constituição 
e o Código Civil”. In: MARTINS-COSTA, Judith. A Reconstrução do Direito Privado: reflexos dos princípios, 
diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: RT, 2002. p. 457.

25 “Com efeito, a Constituição Federal reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
estabelecendo que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. Daí se extrai que os institutos são diferentes, na 
medida em que há previsão da conversão de um no outro, e que não há hierarquia entre casamento e união estável, 
tratando-se apenas de entidades familiares diversas, ambas protegidas constitucionalmente” (TJCE, Ap. Cív. nº 
0019575-42.2006.8.06.0001. Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, julgamento em 04/09/2013). Neste julgamento, 
a Turma inclusive reconheceu, de forma pioneira na jurisprudência do tribunal alencarino, a possibilidade da 
coexistência simultânea dos dois arranjos familiares. 

26 Esse o acertado pensamento de Fábio Ulhoa Coelho: “sempre que o Código Civil tiver tratado o companheiro de forma 
mais vantajosa que o cônjuge, será inconstitucional a norma que discriminou a família matrimonial; e quando tiver 
dispensado ao cônjuge tratamento mais benéfico que ao companheiro, a inconstitucionalidade atingirá a discriminação 
à família fundada na união estável” (COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Família; Sucessões. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 290-291). 
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4. AusênciA do rol de herdeiros necessários

O Novo Código inovou o direito sucessório de forma substancialmente favorável ao cônjuge. 
Este passou a fazer parte do rol de herdeiros necessários, estabelecido no art. 1.845, e que inclui também 
os descendentes e ascendentes. A medida, bastante aplaudida pela doutrina, reflete a tendência atual, 
em tudo razoável, de tutelar de modo qualificado e preferencial os membros mais próximos da família.

Sucede que, para perplexidade geral, nessa lista não foi inserido, em simetria ao cônjuge, a 
figura do companheiro, que conviveu com o falecido, até seus últimos dias, em proximidade afetiva 
tão intensa quanto o consorte. As consequências desse discrímen são da mais óbvia relevância: apenas 
a este último foi deferida a garantia da legítima sobre o patrimônio do extinto. 

Em termos práticos, a letra fria da lei permite que um dos conviventes exclua por completo 
a participação hereditária do outro, bastando, por exemplo, contemplar terceiro em testamento com 
a totalidade de seus bens. Nessa hipótese, o sobrevivo teria direito apenas à meação do patrimônio 
amealhado durante o relacionamento – prerrogativa que decorre do regime de bens aplicado à união 
estável (comunhão parcial), não do direito sucessório.

A pergunta que salta aos olhos é a seguinte: considerando que a Constituição não autoriza 
nenhuma hierarquização entre células familiares, seria justificável essa opção legislativa de proteger 
apenas o cônjuge, e não o companheiro?27 

No presente cenário, a resposta só pode ser negativa. A falta de referência ao convivente não 
deve ser interpretada de molde a retirá-lo do rol de herdeiros necessários. Essa ausência se explica 
apenas porque, como esclarecido antes, o Projeto do Código Civil não tratava da união estável e, 
depois que esse assunto foi posteriormente inserido, vários dispositivos da lei deixaram de receber as 
adaptações necessárias.28

Corroborando o afirmado, há notável construção doutrinária no sentido de que o convivente 
deve, efetivamente, ser considerado como herdeiro necessário.29 

A superação dessa injustiça recai na interpretação sistêmica do citado art. 1.845 com o art. 1.850, 
segundo o qual “para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu 
patrimônio sem os contemplar”. Constata-se que o preceito faculta a exclusão simples, em testamento, 
dos colaterais, mas não a do companheiro.

Logo, em interpretação analógica realizada em conformidade com a Constituição30, o mais justo 
é considerar o convivente como herdeiro necessário, igualmente apto a concorrer na legítima assim 
como o cônjuge, descendentes e ascendentes.

27 Recorde-se, por mais redundante que seja, que toda referência a companheiro designa aquele que já foi reconhecido 
como tal por decisão judicial definitiva, em sacrificante processo contencioso de ampla dilação probatória.

28 PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 2. ed. Barueri: Manole, 2008. 
p. 2.006. 

29 Nesse sentido: LÔBO, Paulo. Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 74; PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições de Direito Civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. VI. p. 162; DIAS, Maria Berenice. 
Manual das Sucessões. 2. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 183. 

30 A técnica de interpretação conforme a Constituição exige que, “em face da existência de mais de uma alternativa 
possível de interpretação de um determinado dispositivo legal, das quais uma (ou mesmo várias) implicaria a 
inconstitucionalidade da disposição normativa em causa, há que optar pela alternativa de interpretação que, ao mesmo 
tempo em que preserva a integridade do dispositivo legal, lhe atribui um sentido compatível com a Constituição” 
(SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: RT, 2012. p. 217). 
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5. pArticipAÇÃo nA herAnÇA limitAdA Aos AQuestos 

No que tange ao quinhão hereditário, mais uma vez optou o legislador codificado pelo caminho 
da diferenciação entre cônjuge e companheiro. O resultado é novo polêmico debate em torno da matéria. 

Consoante a sistemática estabelecida no art. 1.829, I, é sobre os bens particulares do de cujus 
que recaem os direitos sucessórios do cônjuge, uma vez que, em relação ao patrimônio comum, este 
já tem assegurada a meação.31 

Todavia, no plano da união estável a situação é oposta: o companheiro somente herda sobre 
os bens adquiridos na constância do relacionamento. Dito de outra forma, enquanto a lei confere ao 
cônjuge direito de herança onde ele não tem meação, o convivente somente tem direito de herança em 
relação aos bens sobre os quais já tem meação. 

Extrai-se esse entendimento da letra do art. 1.790 do Código Reale, segundo o qual “a 
companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos 
onerosamente na vigência da união estável”. Logo, em relação aos bens particulares, a regra sub 
occuli impede qualquer prerrogativa hereditária do convivente – uma trilha jurídica contraposta à do 
consorte, cuja sucessão é deferida exatamente sobre os bens particulares. 

Embora resulte evidente que o propósito legislativo foi reduzir o quinhão dos conviventes, esse 
tratamento diferenciado pode, paradoxalmente, gerar cenário em que o companheiro seja beneficiado, 
em relação ao cônjuge. Tudo vai depender do momento em que o de cujus adquiriu a maior parte de 
seus bens transmissíveis.32 

A toda evidência, andou muito mal o legislador. Como já exposto, é inaceitável qualquer 
regulação jurídica discriminatória, seja para favorecer o convivente, seja em prol do consorte. Por 
conseguinte, há que se aplicar, no cálculo do quinhão do companheiro, o regramento estabelecido para 
o cônjuge, consoante o art. 1.829 da Lei Substantiva Civil. 

 
6. concorrênciA com descendentes comuns e eXclusivos do de cujus

 De acordo com a codificação vigente, caberá ao cônjuge, “em concorrência com os descendentes 
(art. 1.829, inciso I), quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser 
inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer” (art. 1.832).

31 Nos termos do Enunciado nº 270 das Jornadas de Direito Civil, “o art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge 
sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da 
separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, 
o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens 
comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes”.

 Entretanto, cabe sublinhar que, embora esta seja a tese mais aceita doutrinária e jurisprudencialmente, também ela 
tem detratores. Conforme estudo realizado por Francisco José Cahali, parte da doutrina ainda entende que o cônjuge 
herda sobre bens particulares e comuns, ficando em situação análoga à união estável. Nesta linha: Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama, Inacio de Carvalho Neto, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, Maria Helena Diniz, dentre outros 
(CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 4. ed. São Paulo: 
RT, 2012. p. 226). 

32 Suponha-se que o falecido tenha formado todo o seu patrimônio na constância do casamento ou união estável. Vale 
lembrar que a ambos se aplica, salvo disposição em contrário, o regime da comunhão parcial. Nesse cenário, o 
convivente, além de ficar com metade do acervo (em razão da meação), também participaria da divisão dos outros 50% 
(a título de herança), herdando no mínimo 1/3 desta outra metade, caso haja outros parentes sucessíveis (aplicando-se 
o art. 1.790 do Código Reale). Com isso, tocar-lhe-ia aproximadamente 2/3 do patrimônio do extinto, se somados 
meação e quinhão hereditário. O cônjuge, nesta mesma situação, somente receberia a meação; não herdaria nada, 
em razão da ausência de bens particulares do de cujus. 
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Inferem-se, portanto, as seguintes regras: (i) o quinhão do viúvo casado deve ser igual ao dos 
descendentes com quem concorrer por cabeça; (ii) caso concorra com seus próprios descendentes, tem 
assegurada uma participação mínima de 1/4 (um quarto) do monte partível. Em suma: ao concorrer 
com filhos exclusivos do de cujus, a única consequência jurídica desfavorável para o cônjuge supérstite 
é o desaparecimento da reserva legal de 1/4 (um quarto). Sua quota hereditária permanece a mesma 
que tocar a cada um daqueles. 

Mais uma vez, a disciplina legal imposta ao companheiro é bem diversa. Da leitura do  
art. 1.790, incisos I e II, resulta que: (i) o quinhão do convivente somente será igual ao do herdeiro 
de 1ª classe com quem concorrer caso este seja seu próprio descendente; do contrário, tocar-lhe-á a 
metade; (ii) não há garantia de participação mínima. 

Nesse ponto, acintosa é a diferença. Na mesmíssima moldura fática (concorrência sucessória 
com descendentes exclusivos do autor da herança), a lei defere ao convivente a “metade” do quinhão 
assegurado ao cônjuge. 

Como bem recorda Fernando Negreiros33, antigos brocardos hermenêuticos exigem: “onde há 
a mesma razão, deve haver a mesma disposição legal” (ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio) 
e “restrinja-se o que for odioso, amplie-se o que for favorável” (odiosa restringenda, favorabilia 
amplianda). Necessário dizer mais?

7. direito reAl de hAbitAÇÃo 

O direito de moradia no bem da residência do casal é deferido ao convivente supérstite pelas 
Leis 8.971/94 e 9.278/96. Contudo, o Código Civil, ao concentrar toda a disciplina da sucessão 
do companheiro no art. 1.790, silenciou a respeito do assunto – ao contrário do cônjuge, que foi 
expressamente contemplado com essa prerrogativa no art. 1.832. Com isso, algumas vozes se ergueram 
advogando o desaparecimento desse direito.34 

Não é preciso muito para constatar que tal pensamento acarretaria para as uniões livres, com 
efeito, mais um grotesco retrocesso em face do direito anterior. Felizmente, a tese é assaz minoritária, 
como se constata a partir do Enunciado 117 das Jornadas de Direito Civil: “o direito real de habitação 
deve ser estendido ao companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei nº 9.278/96, seja 
em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da CF/88”.

Luiz Guilherme Loureiro critica a não textualização expressa do direito real de moradia para 
o convivente, vez que, nesse caso, este “não teria, sequer, o direito de continuar a residir no imóvel 
que dividia com seu companheiro, em clara violação ao direito constitucional de habitação”. Lembra 
o autor que:

a falta de previsão dos direitos reais supracitados no novo Código Civil não significa 
que os dispositivos que os consagram na legislação especial estejam revogados. 
Primeiramente, porque o Código Civil não os revoga expressamente. Em segundo lugar, 
constitui princípio geral de direito aquele segundo o qual a lei geral não revoga a lei 
especial.35

33 LIMA, Fernando Antônio Negreiros. Teoria Geral do Processo Judicial. São Paulo: Atlas, 2013. p. 201-204. 

34 De acordo com o estudo de Francisco José Cahali, adotam essa posição, além dele próprio, Inacio de Carvalho Neto, 
Mario Delgado, Flavio Augusto Monteiro de Barros e Mario Roberto Carvalho de Faria (CAHALI, Francisco José; 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 4. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 227-228).  

35 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Curso Completo de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.171. 
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 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto converge, de modo pacífico 
e tranquilo, nesta linha:

A disciplina geral promovida pelo Código Civil acerca do regime sucessório dos 
companheiros não revogou as disposições constantes da Lei 9.278/96 nas questões em 
que verificada a compatibilidade. A legislação especial, ao conferir direito real de 
habitação ao companheiro sobrevivente, subsiste diante da omissão do Código Civil 
em disciplinar tal direito àqueles que convivem em união estável.36 (destaque nosso)

8. concorrênciA com colAterAis 

 Olhar comparativo entre os artigos 1.790 e 1.829 revela que, na ausência de descendentes e 
ascendentes, o cônjuge herda sozinho; o convivente, porém, só é alçado à mesma condição se não 
existir nenhum parente colateral sucessível do de cujus, hipótese, convenhamos, assaz improvável.

 Difícil não deduzir que o deliberado propósito legislativo foi impedir que ao convivente toque 
toda a herança. Concorrência com irmãos, sobrinhos, tios-avós, primos, até mesmo sobrinhos-netos? 
Tal disposição beira a hilaridade. 

 A ordem legal de vocação hereditária, convém obtemperar, alicerça-se numa presunção legal 
de afetividade, que deve refletir os valores sociais de cada tempo.37 Este o critério jurídico para o 
escalonamento dos possíveis sucessores em classes, deferindo-se a herança preferencialmente àqueles 
mais próximos, sob a ótica sentimental, do de cujus. 

Nesse cenário, inaceitável que o convivente, que até o fim manteve comunhão plena de vida 
com o falecido, integrando com ele verdadeira célula familiar, seja rebaixado na ordem legal e forçado 
a dividir a herança com parentes que, muitas vezes, sequer sabiam que o falecido existia. 

Contundente, sobre o assunto, é a lição de Zeno Veloso:

Na sociedade contemporânea, já estão muito esgarçadas, quando não extintas, as relações 
de afetividade entre parentes colaterais de 4º grau (primos, tios-avós, sobrinhos-netos). 
Em muitos casos, sobretudo nas grandes cidades, tais parentes mal se conhecem, 
raramente se encontram. E o novo Código Civil Brasileiro, que vai começar a vigorar 
no 3º milênio, resolve que o companheiro sobrevivente, que formou uma família, 
manteve uma comunidade de vida com o falecido, só vai herdar sozinho, se não 
existirem descendentes, ascendentes, nem colaterais até o 4º grau do de cujus. Temos 
que convir. Isso é demais! [...] Sem dúvida, neste ponto o C.C. não foi feliz. A lei não 
está imitando a vida, nem se apresenta em consonância com a realidade social, 
quando decide que uma pessoa que manteve a mais íntima e completa relação com 
o falecido fique atrás de parentes colaterais dele, na vocação hereditária. O próprio 
tempo se incumbe de destruir a obra legislativa que não seguiu os ditames do seu tempo, 
que não obedeceu as indicações da história e da civilização.38 (destacamos)

36 REsp 1156744/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 09/10/2012. 

37 “As grandes mudanças ocorridas, principalmente após a Constituição de 1988, dizem respeito à igualdade de direitos 
sucessórios dos filhos de qualquer origem, à preferência ao cônjuge sobrevivente, à inclusão do companheiro de 
união estável, à limitação dos parentes colaterais. Percebe-se, contemporaneamente e não apenas no Brasil, uma 
viragem em prol dos que integram o núcleo familiar, em detrimento dos laços de parentesco mais extensos, é dizer, 
das relações de família no lugar das relações de parentesco, que constituíam o modelo do direito tradicional das 
sucessões” (LÔBO, Op. cit., p. 72-73). 

38 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz (coord.). Código Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1961. 
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O art. 2º, III da Lei 8.971/94 estabelece que “na falta de descendentes e de ascendentes,  
o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança”. Essa é a diretriz correta a 
seguir, pois segue a mesmíssima ordem estabelecida em lei para o cônjuge, a teor do disposto no art. 
1.829 do Código Civil.

Logo, cabe aos tribunais a edificação de uma hermenêutica constitucionalmente adequada 
desses diplomas, “sob pena de flagrantes inconstitucionalidades serem cometidas contra as pessoas dos 
companheiros”.39 Pertine recordar que o Código Civil não revogou de modo expresso a Lei 8.971/94, 
como se pode extrair do art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(LINDB).40

Em decisório do ano de 2011, a 2ª Câmara Cível do Egrégio TJ/CE pronunciou-se nesse sentido, 
restando consignado, na ementa do decisum, que:

Aplicar o artigo 1.790, III, do Código Civil, que dispõe que se o companheiro “concorrer 
com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança” poderia configurar 
discriminação entre cônjuge e companheiro, ferindo a própria Constituição Federal, 
que confere a mesma proteção ao casamento e à união estável (TJCE - Apelação cível 
61426431200080600011 - Relator: Ademar Mendes Bezerra - Comarca: Fortaleza - 
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Data de registro: 18/07/2011). 

No mesmo diapasão, recentemente decidiu o TJ/SP:
ARROLAMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS 
DECLARAÇÕES, COM INCLUSÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS. 
ENTENDIMENTO DE QUE A COMPANHEIRA HERDA EM CONCORRÊNCIA 
COM OS COLATERAIS. INSURGÊNCIA DA COMPANHEIRA QUE PRETENDE A 
TOTALIDADE DOS BENS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DESCENDENTES 
E ASCENDENTES. Aplicação do art. 2º, III, da Lei 8971/94 e art. 226, § 3º, da CF. 
Impossibilidade de se aplicar o art. 1790, III, do Código Civil. Retrocesso. Equiparação 
do companheiro ao cônjuge sobrevivente. Reconhecida a união estável, não há que se 
falar em herdeira concorrente, cabendo à companheira a totalidade da herança. Recurso 
provido. (TJSP – Ap. Cív. 0163444-98.2012.8.26.0000 – Relator: Fábio Quadros – Órgão 
Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado – Data de Julgamento: 30/08/2012)

Inaceitável, sob qualquer ótica jurídica, que se considere a união estável como “família de  
2ª classe” ou coisa que o valha, relegando o companheiro a situação pior do que teria se casado fosse. 
A igualdade dos entes familiares, nos termos da Carta Cidadã, é a regra.

9. concorrênciA sucessÓriA com o estAdo?

No caput do art. 1.790, as prerrogativas hereditárias do convivente são limitadas aos bens 
adquiridos onerosamente na constância do relacionamento (aquestos). A ser aplicada textualmente a 
regra aos incisos, em o companheiro falecendo sem deixar outros parentes sucessíveis (descendentes, 
ascendentes ou colaterais até o 4º grau) a herança tocaria inteiramente ao Município, na hipótese de 
o patrimônio ser anterior à convivência afetiva.

39 WALD, Op. cit., p. 133-134. 

40 Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
 § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 

regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
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É isso mesmo: mesmo diante da efetiva existência de entidade familiar reconhecida pela 
Constituição, a interpretação gramatical do Código Civil possibilita que o companheiro sobrevivo seja 
relegado ao completo abandono jurídico. Por serem particulares todos os bens do extinto, neste caso 
o outro não teria direito a meação, tampouco à herança. A nada, portanto. 

Entretanto, noutro rumo sinaliza o inciso IV do mesmo artigo, segundo o qual “não havendo 
parentes sucessíveis, [o convivente] terá direito à totalidade da herança”. Surge a questão: a regra é 
de ser aplicada somente em relação aos aquestos, como acena o caput, ou à “totalidade da herança” 
propriamente dita, abrangendo também os bens particulares? A depender da resposta, a transmissão 
causa mortis poderá ser deferida ao companheiro, ao Estado ou a ambos, em concorrência sucessória.

Assoma claro que a solução justa, sob um prisma da interpretação conforme a Constituição, é 
afastar a regra do caput e tomar o vocábulo “totalidade” (inciso IV) no seu sentido exato, impedindo 
qualquer teratológica possibilidade de que a integralidade da herança não se transmita ao companheiro. 

Se for para aplicar o art. 1.790, seria crime de morte contra a união estável cogitar de herança 
jacente diante da existência de companheiro e da ausência de outros parentes com aptidão sucessória. 
A tese é reforçada pelo art. 1.844, que somente admite a passagem da herança ao Estado em “não 
sobrevivendo cônjuge, “ou companheiro”, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado”. 

Esta a opinião de Nelson Nery Jr., que se posiciona em favor do deferimento total da herança 
ao companheiro sobrevivente, na falta de outros parentes. O autor cita três motivos: 

a) o CC 1844 manda que a herança seja devolvida ao ente público, apenas na hipótese 
de o de cujus não ter deixado cônjuge, companheiro ou parente sucessível; b) a lei 
se apressa em mencionar que o companheiro terá direito à totalidade da herança  
(CC 1.790 IV), fugindo do comando do caput, ainda que sem muita técnica legislativa; 
c) a abertura da herança jacente dá-se quando não há herdeiro legítimo (CC 1.819) e, 
apesar de não constar do rol do CC 1.829, a qualidade sucessória do companheiro é de 
sucessor legítimo e não de testamentário.41

No mesmo sentido opina César Fiuza, para quem:
seria absurdo interpretar a norma no sentido de colocar o companheiro em situação 
inferior à do Estado. A se interpretar o art. 1.790 apenas de acordo com seu caput, 
poderá ocorrer o caso em que o companheiro nada herdará, por não haver patrimônio 
adquirido a título oneroso durante a união estável. Supondo que haja outro patrimônio, 
este seria incorporado aos cofres municipais. Tal situação iria muito além das raias 
do absurdo.42 (destacamos)

 Resulta óbvio, ao fim desta exposição, que não foi por obra do acaso que a 4ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), com amparo nos princípios da igualação entre os entes familiares 
e da proibição do retrocesso social, reconheceu a inconstitucionalidade do criticado artigo, estando a 
matéria pendente de julgamento pela Corte Especial.43  

41 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotada. 2. ed. 
São Paulo: RT, 2004. p. 600.  

42 FIUZA, Cesar. Direito Civil: Curso Completo. 11. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 1.010. 

43 STJ - AI no REsp 1135354/PB - Relator(a) Ministro Luis Felipe Salomão – 4ª Turma – Data do Julgamento: 24/05/2011.
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10. conclusÃo 

 No Direito Civil interpretado conforme a Constituição, impossível, sob qualquer prisma, admitir 
que o companheiro, reconhecido como tal pelo Poder Judiciário, possa ser alvo de tratamento legal 
desfavorável em relação ao cônjuge. Casamento e união estável são células familiares distintas, mas 
análogas juridicamente. Destarte, patente é a inconstitucionalidade material do art. 1.790, cuja aplicação 
pretoriana deve ser afastada, cabendo aos tribunais realizar uma interpretação do direito sucessório 
que não ceda espaço a injustas discriminações, em tudo incompatíveis com o espírito igualitário da 
Lei das Leis.
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inQuiriÇÃo judiciAl no processo penAl: umA Análise principiolÓgicA

antonio lailton MoraeS duarte1

resumo: 
Este artigo apresenta um estudo da inquirição judicial no processo penal brasileiro através de uma análise 
principiológica do Direito Processual Penal. Para tal empreitada, analisamos, inicialmente, a questão 
terminológica da inquirição judicial no Direito Processual Penal Brasileiro à luz do Decreto-Lei nº. 3.689/41 
e de alguns doutrinadores mais abalizados, como, por exemplo, Bezerra (1998), Garcia (1998), Tourinho 
(2001), Mehmeri (1992), Rodrigues (1979), dentre outros. Após esta análise terminológica, discorremos 
sobre o Termo de Depoimento como meio de prova judicial no processo penal brasileiro, tendo em 
vista que este é um documento produzido após a inquirição judicial. Em seguida, dissertamos sobre os 
princípios jurídicos atinentes à inquirição judicial no processo penal brasileiro. Esta pesquisa apresenta, 
portanto, uma visão principiológica da inquirição judicial no processo penal brasileiro, sendo, o Termo 
de Depoimento o meio de prova oriundo dessa prática jurídica.

pAlAvrAs-chAve:

Inquirição Judicial. Termo de Depoimento. Princípios da inquirição judicial.

AbstrAct:

This paper aims to present a study of the judicial inquiry in Brazilian criminal proceedings through 
a principled analysis of the Criminal Procedure Law. For this venture, we, initially, analyzed, the 
terminological question of judicial examination in the Brazilian Penal Procedural Law according to 
the Decree-Law nº 3.689/41 and some scholars most credited such as Bezerra (1998), Garcia (1998), 
Tourinho (2001), Mehmeri (1992), Rodrigues (1979), among others. After this terminological analysis, 
we discoursed about the Testimony Term as evidence in Brazilian criminal proceedings, considering 
that this document is produced after the judicial examination. Then, we reflected on the legal principles 
relating to judicial examination in Brazilian criminal proceedings. Therefore, this research presents a 
principled view of judicial examination in Brazilian criminal proceedings, being the Testimony Term 
evidence derived from this legal practice.

Keywords:

Judicial examination. Testimony Term. Principles of judicial examination.  

1. introduÇÃo

A inquirição judicial é, de acordo com Duarte (2004) e Novaes (2002), um campo bastante 
profícuo para se estudar a relação entre a fala e a escrita, uma vez que ela é produzida, segundo Alves 
(1992), em Audiência de Instrução e Julgamento, presidida pelo juiz de Direito. O magistrado toma, de 
acordo com Duarte (2004), os depoimentos prestados por pessoas envolvidas num processo judicial, 
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em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Licenciado em Letras, habilitação Português e suas respectivas 
literaturas, pela Universidade Estadual do Ceará. Bacharelando em Direito, habilitação em Direito Público, pela 
Universidade de Fortaleza. Endereço residencial: Rua Cabral Veras, 397, Maraponga, CEP: 60711-530, Fortaleza, 
Ceará. Fone: 85-8807-3764. Endereço Profissional: Avenida Aureliano Matos, 2058, Limoeiro do Norte, Ceará. 
E-mail: antonio.duarte@uece.br  
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que, de acordo com a natureza do delito, é encaminhado às respectivas varas das respectivas comarcas 
do Estado em que ocorreu o delito. 

Esse processo judicial, segundo Alves (1992), é constituído fisicamente de um conjunto de 
documentos, isto é, de autos que possuem naturezas diversas, dependendo do conflito. Prevalece, nisso, 
o axioma jurídico de que, consoante Duarte (2004, p. 11), “só existe no mundo processual o que consta 
nos autos do processo; caso contrário, não existe no mundo processual”.

O registro dos depoimentos do interrogando é feito através de consignações que consistem, 
segundo Alves (1992), no ato de o juiz ditar ao escrevente o que deve constar nos autos, pois, no caso 
dos depoimentos, a documentação é feita na forma de texto escrito. Esse processo de mediação entre  
“o que foi dito” e “o que foi consignado” implica, consoante Duarte (2004), processos de transformação 
na passagem do depoimento prestado para o documento, haja vista que este último não registra  
in totum o depoimento, mas apenas o “essencial” e, além do mais, tem o dever de ser, por lei, “fiel” 
a tudo o que foi dito.

Essa transformação do depoimento oral do depoente para o documento escrito, tecnicamente 
denominado, de acordo com Duarte (2004), Termo de Depoimento, instigou-nos a estudar inquirição 
judicial a partir da análise terminológica, procedimental e principiológica dos tipos de inquirições 
judiciais como meio de prova judicial.

Portanto, este artigo tem como objetivo fazer uma estudo da questão terminológica, à luz da 
legislação brasileira, dos tipos de inquirições bem como analisar o como o Termo de Depoimento é 
um meio de prova judicial sob uma perspectiva principiológica do Direito Processual Penal.

2. inQuiriÇÕes judiciAis: umA Análise terminolÓgicA 

O Decreto-Lei nº. 3.689/41 – Código de Processo Penal (CCP) regulamenta textual e 
juridicamente o evento jurídico Tomada de Depoimento. A Tomada de Depoimento é, segundo 
Soibelman (1994, p.515), o nome que se dá à audiência em que a autoridade ouve os depoimentos, 
interroga partes e testemunhas. 

Existem dois tipos específicos de inquirições2 por parte do juiz: um tipo é a tomada de depoimento 
que ocorre na ocasião em que o juiz interroga uma das partes que é o acusado, cuja denominação 
técnica é interrogatório3 do réu ou acusado, do que resulta um documento escrito chamado tecnicamente 
de Termo de Qualificação e Interrogatório ou Termo de Interrogatório ou Interrogatório ou Termo 
de Depoimento4 (cf. BEZERRA, 1998; GARCIA, 1998; TOURINHO, 2001; MEHMERI, 1992; 

2 O termo inquirição deriva de “inquirir”, do latim inquirire (indagar, investigar), designa, na terminologia jurídica, o 
ato de se obterem informações, a respeito de certos fatos, de pessoas que se presumem sabê-lo, por meio de perguntas 
feitas a elas. Ou, ainda, a série de perguntas feitas à pessoa, a quem se imputa a responsabilidade de certos fatos. 
Assim, Nunes (1994, p.502) afirma que a inquirição diz respeito à indagação, pormenorizada, que a autoridade 
competente faz à testemunha, relativamente a um fato de que esta tem conhecimento, com o fim de averiguá-lo 
cabalmente. 

3 O interrogatório, segundo Rodrigues (1979, p.193), diz respeito ao ato processual em virtude do qual o juiz obtém 
do acusado dados sobre sua identidade e esclarecimentos sobre a acusação que lhe é feita. O art. 187 do CPP garante 
que o interrogatório é ato pessoal do acusado, de sorte que nele ninguém poderá interferir, nem mesmo o defensor, 
que, todavia, deverá estar presente, a fim de protestar contra qualquer abuso da parte do magistrado.

4 Percebe-se que, apesar de ser uma denominação técnica jurídica do documento escrito oriundo da tomada de 
depoimento, a própria literatura jurídica não é consensual na sua designação.



DIÁLOGO JURÍDICO

113INQUIRIÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO PENAL: UMA ANáLISE PRINCIPIOLÓGICA

RODRIGUES, 1979), objeto geral de estudo desta pesquisa. Já o outro tipo é aquele que ocorre quando 
o juiz pode inquirir5 a outra parte, caso seja possível, ou as testemunhas arroladas no processo6, cuja 
denominação técnica é oitiva de testemunhas e tem como resultado um documento escrito denominado, 
tecnicamente, Assentada ou Termo de Assentada.

Essas denominações técnicas acima apontadas são flutuantes na literatura jurídica, pois, 
segundo Garcia (1998, p.138), embora sejam usadas, na prática, a denominação Termo de Qualificação 
e Interrogatório ou Auto de Qualificação e Interrogatório, o correto é simplesmente Termo de 
Interrogatório. Além disso, na visão de Garcia (1998), somente deverá ser ouvido em interrogatório o 
indiciado; enquanto suspeito, deve ser ouvido em Termo de Declarações. 

Já o Termo de Assentada, ou simplesmente Assentada, é para testemunhas7, ou seja, refere-se ao 
registro ou assentamento dos depoimentos de várias testemunhas no mesmo dia e local, pois, caso seja 
tomado apenas o depoimento de somente uma testemunha, será chamado de Termo de Depoimento. 

Por sua vez, o Termo de Interrogatório deverá ser usado para o registro dos depoimentos do 
indiciado8, isto é, do denunciado, indigitado, acusado ou incriminado, que se distingue perfeitamente do 
condenado, pois que a este já se fez aplicação da pena ou da sanção criminal, em face da demonstração 
ou procedência de ter dado causa ao crime ou delito, enquanto, para aquele, conforme Silva (1990, 
p.455), há apenas indícios, conjecturas, que serão apurados e reconhecidos, ou não, pela sentença do 
julgador.

Portanto, notamos que na doutrina jurídica o tipo de documento produzido está diretamente 
relacionado a quem será interrogado ou inquirido, pois, dependendo de quem for inquirido, teremos 
um tipo específico de documento, desde testemunhas, réus, indiciados, dentre outros. 

3. termo de depoimento: meio de provA no processo penAl 

O Termo de Depoimento se caracteriza, de acordo com Catunda e Duarte (2003), Duarte (2003a), 
como um texto jurídico cuja finalidade principal é a obtenção de provas no processo penal, uma vez 
que o fim do interrogatório é proporcionar aos juízes a impressão pessoal, a atitude do réu, sua versão, 
sua explicação da cena delituosa. 

Além disso, levado a efeito o interrogatório, conscientemente, pelo magistrado, sem dúvidas 

5 Inquirir, segundo Silva (2000, p.57), significa perguntar, indagar, procurar, averiguar os fatos, como ocorreram e 
qual o seu ator. 

6 O termo “processo” é derivado do latim processus, de procedere, embora por sua derivação se apresente em sentido 
equivalente a procedimentos, pois que exprime, também, ação de proceder ou ação de prosseguir, na linguagem 
jurídica outra é sua significação, em distinção a procedimento. Na verdade, exprime, propriamente, a ordem ou 
a sequência das coisas, para que cada uma delas venha a seu devido tempo, dirigindo, assim, a evolução a ser 
seguida no procedimento, até que se cumpra sua finalidade (cf. SILVA, 1994, p.456), isto é, a descoberta da verdade.  
Ou seja, o processo é, como procedimento, o conjunto de atos legalmente ordenados para apuração do fato, da autoria 
e exata aplicação da lei (ver PETRI, 2000, p.138). Além disso, esses atos têm forma, conteúdo e estão subordinados 
a condições de tempo, lugar etc, sendo regulados por normas jurídicas que constituem o Direito Processual Penal.

7 Testemunha, em processo penal, é toda pessoa que presta esclarecimento sobre a existência ou inexistência de um 
fato delituoso ou ato praticado de que tenha por percepção direta ou por informações (cf. GARCIA, 1998, p.148).

8 Indiciado deriva de “indiciar” (mostrar por indícios, revelar, denunciar), designa a pessoa a quem se fez uma imputação 
criminal, em virtude do que se iniciou contra ela a ação penal (cf. SILVA, 1990, p.455).
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fornece, segundo Ramos (1996, p.296), elementos preciosos para uma sentença justa e acertada, pois, 
na visão deste autor, o interrogatório constitui peça da mais alta valia, pelo muito esclarecimento e 
convicção que o seu conteúdo poderá trazer ao espírito do julgador, uma vez que, no sistema processual 
penal vigente, representa, de acordo com Duarte (2004), ato de qualificação mista, pelo sentido 
teleológico que reflete, ato de defesa e meio de prova. O meio de prova, em desfavor do interrogando, 
quando há confissão; o ato de defesa, em seu benefício, quando há afirmação sobre a negativa da 
autoria (cf. GABLER, 1996).

Ressaltamos que, segundo Rodrigues (1979, p.194), o interrogatório, na legislação anterior, isto 
é, na de 1937, era considerado peça de defesa, podendo dela se valer o acusado para fazer as declarações 
que quisesse nesse sentido. O atual código, isto é, de 1941, mudou a orientação, considerando-o meio 
de prova, permitindo ao julgador formular as perguntas que entender necessárias ao esclarecimento 
do caso, fornecendo amplo campo de pesquisa para o esclarecimento da verdade. Portanto, seguindo 
a orientação do CPP de 1941, só podemos considerar o interrogatório como um meio de prova e não 
como um evento misto, como propôs Ramos (1996).

Além disso, Aranha (1987, p.68) reforça a tese de que o interrogatório é apenas um meio de 
prova ao afirmar que serve, apenas, para indicar os elementos de defesa, porque em primeiro lugar é 
colocado no Código entre as provas e, como tal, é considerado pelo julgador ao formar sua convicção; 
em segundo lugar, porque as perguntas podem ser feitas livremente, apenas obedecendo às diretrizes 
do art.188 do CPP; em terceiro, porque pode atuar tanto contra o acusado, no caso da confissão, como 
em seu favor; e finalmente, porque o silêncio, a recusa em responder às perguntas, pode atuar como 
ônus processual (arts.186 e 191 – CPP e art. 5º, LXIII - CF).

Assim, podemos sustentar que o interrogatório do acusado é de fato um meio de prova, podendo 
ser usado como meio de defesa, sem nunca descartar a possibilidade de ser um elemento incriminador 
do acusado. Apesar disso, devemos ter o cuidado, como esclarece Rodrigues (1979, p.195) e Mehmeri 
(1992, p.85), de encarar o interrogatório não como uma peça de condenação ou de defesa, mas sim, 
como uma peça de instrução, por ser um mero auxiliar para as investigações e para a descoberta da 
verdade.

Como no processo penal a ordem jurídica se realiza com apuração do crime ou fato delituoso e 
com a identificação de seu autor para que seja aplicada a sentença, o julgamento só poderá ser efetuado 
se antes se provar, ou seja, se for demonstrada a verdade dos fatos arrolados na peça acusatória. Esse  
pré-requisito necessário para que aconteça o julgamento, prova dos fatos, é garantido, constitucionalmente, 
pela Constituição Federal (CF), em seu artigo 5º, principalmente nos incisos LIII, LIV, LV, LVI e LVII, 
como mostramos abaixo:

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:
[...]
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
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LV – 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;
LVI –  são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória; (BRASIL,1988).

Assim, podemos entender que é de fundamental importância a produção de provas em um 
processo, pois sem elas o processo perderia sua finalidade, uma vez que não se poderia formular a 
culpabilidade ou punibilidade dos indiciados, como prescreve o CPP.

Existem vários meios de provas utilizados no processo penal, como, por exemplo, o interrogatório 
do acusado, a busca e apreensão, a inquirição de testemunhas , as declarações das vítimas quando 
possível, as perícias, as acareações9, o reconhecimento10, o documento11 etc. Mas somente o tipo de 
delito é que irá orientar as provas necessárias para a apuração da verdade dos fatos que constam no 
processo. O juiz poderá, por requerimento ou por ofício, utilizar outros meios de prova que não os 
expressos em lei, desde que eles sejam moral e legalmente acessíveis e legítimos, como, por exemplo, 
citou Bezerra (1998, p.34), gravações fonográficas, filmes, fotografias, inspeção judicial etc.

Dermecian (1999, p.43) relata que, nos tempos modernos, com avanço sensível da informática 
e de outros métodos de coleta da palavra falada, tais como a gravação de fita magnética e a estenotipia 
computadorizada, as audiências se desenvolvem com maior fluidez e, com isso, os depoimentos e provas 
ganham em qualidade e precisão. Além disso, Tovo (1995, p.126-129), ao relatar a experiência do Rio 
Grande do Sul, pondera que, na Comarca de Porto Alegre, o uso dos sistemas de estenotipia e gravação 
de depoimentos, já foram implantados desde de o ano de 1991, tanto para a fase de instrução, como 
no plenário do júri, tendo gerado excelentes resultados, representando, de fato, uma efetiva melhora 
da qualidade da prova e ganho de tempo.

A prova pode ser feita através da reunião do conjunto de meios ou elementos destinados a 
demonstrar a existência de fatos alegados no processo ou através da própria convicção que o juiz forma 
sobre a existência desses mesmos fatos. Ao primeiro tipo, Moraes e Lopes (1994) denominaram de 
prova sob o aspecto objetivo e o segundo, sob o aspecto subjetivo. Esses autores ao adotarem essas 
designações mostram que os fatos só podem ser considerados provados, se verdadeiros ou não, no 
momento em que sobre eles o juiz formar convicção e tiver seu convencimento. Sendo assim, só é lícito 
ao juiz formar seu convencimento, ter sua convicção, se tomar por base as provas produzidas nos autos.

9 Conforme o dispõe o art. 229 do CPP, podem ser acareados, isto é, colocadas frente a frente duas ou mais pessoas 
que participam de um Inquérito, para esclarecerem divergências relevantes ao processo: a) indiciado com indiciado;  
b) indiciado com testemunha; c) testemunha com testemunha; d) indiciado com ofendido; e) testemunha com ofendido 
e f) ofendido com ofendido (ver GARCIA, 1998, p.155-156).

10 O reconhecimento é um meio de prova através do qual se pode reconhecer, isto é, conhecer de novo, confirmar 
o conhecimento de uma pessoa ou coisa já vista anteriormente e que possa ter relação com o fato delituoso. Esse 
reconhecimento é documentado na forma escrita de Termo de Reconhecimento, gênero que está por receber ainda 
um estudo linguístico.

11 O documento é o meio de prova de que se ocupa o CPP, no seus arts.231 a 238. Esse meio de prova diz respeito, na 
visão de Rodrigues (1979, p.215), em sentido amplo, a todo e qualquer objeto físico e sensível que estampe ou revele 
os traços do fato delituoso ou a que a este se refira circunstancialmente, ao passo que, em sentido restrito, compreende 
todos os atos, escrituras ou outras formas destinadas a exprimir e perpetuar os títulos das relações jurídicas, como os 
instrumentos públicos lavrados por funcionários públicos, notários, no exercício de suas funções, com observância 
das formalidades legais, como, por exemplo, escrituras públicas, registros, autenticações, cédulas, contas, recibos, 
cartas, livros, portarias, alvarás etc.
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4. principiologiA dAs inQuiriÇÕes judiciAis

4.1. princÍpio do livre convencimento do juiz 

Na verdade, essa questão de o juiz formar sua convicção e ter o seu convencimento é regida pelo 
princípio jurídico do livre convencimento do juiz, que lhe assegura ampla liberdade para tirar as suas 
conclusões e prolatar a decisão, fundamentando-a. Além disso, segundo Mehmeri (1992, p.138), esse 
princípio adotado pelo processo penal fez com que o velho brocardo jurídico Testis unus, testi nullus 
(um testemunho só é testemunho nenhum) fosse rejeitado pelos magistrados, pois não se compreende 
que haja prevenção legal contra o testemunho único, quando ele for suficiente para elucidação do fato 
e tiver o mérito de ensejar uma condenação ou uma absolvição.

Em contrapartida, esse mesmo princípio reforça o brocardo jurídico Quond non est in acts 
non est in mundo (Quando não existe nos autos não existe no mundo), uma vez que os juízes para 
proferirem a sua decisão têm a obrigação de justificar seu convencimento, convencimento este que 
será feito através do exame das provas escritas contidas nos autos do processo para que não exponha 
as partes à insegurança, ao livre arbítrio. 

Com isso, podemos dizer que o que não consta nos autos não está no mundo do Direito, que 
nesse momento resume-se, como bem apontou Duarte (2004), aos autos do processo, e não se admite 
que o juiz decida apenas com seu bom senso, sua consciência ou suas convicções pessoais.

Esse princípio do livre convencimento possibilitou Duarte (2004) a mostrar que a subjetividade 
do magistrado é expressa no assentamento da fala do depoente pelo juiz no Termo de Depoimento, 
quando este resume os conteúdos contidos na inquirição judicial bem como os dos autos do processo 
a fim auxiliá-lo na sua decisão judicial.

4.2. princÍpio dA orAlidAde

O princípio da oralidade, consoante Ramos (1996, p.143), é aquele mais firmemente afetado 
pela atividade administrativa desenvolvida pelo juiz na audiência processual penal. O juiz pode até 
administrar a audiência no sentido de aprofundar a atividade crítica das partes para os aspectos que 
necessitam de melhor equacionamento. Ou seja, a oralidade é o princípio que prevê que as provas 
produzidas durante o interrogatório devem ser feitas oralmente. Inclusive, segundo Garcia (1998, p.137), 
poderá haver interrogatório de mudo, de surdo ou de surdo-mudo, obedecendo à forma estabelecida no 
art. 192 do CPP e, ainda, se o interrogando não souber ler nem escrever, nem falar a língua nacional, 
poderá funcionar uma pessoa como intérprete (arts. 192, parágrafo único, e 193 - CPP).

Esse princípio possibilita ao legislador, segundo Demercian (1999, p.42), uma melhor avaliação 
crítica da prova e evita as armadilhas, dissimulações e ambiguidades que não raro estão presentes na forma 
escrita. É, em suma, a melhor maneira de avaliar a sinceridade de um depoimento, conservando-lhe a 
espontaneidade. Assim, podemos dizer que o testemunho oral é, ao mesmo tempo, uma garantia para 
a boa distribuição da Justiça e uma “verdadeira arma de controle concedida ao magistrado” como bem 
assinalou Glaber (1996) ao estudar as falas do réu.

Esse princípio da oralidade deve nos fazer pensar, como bem assentou Duarte (2004), sobre 
avaliação crítica das provas arroladas pelo juiz oralmente em relação à subjetividade no momento 
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de registrá-la por escrito nos Termos de Depoimento, já que nesta atividade do judiciário brasileiro, 
como bem assinalou Duarte (2004) e Novaes (2002), temos uma carga altamente subjetividade na 
transformação da fala do depoente em escrita.

4.3. princÍpio dA identidAde FÍsicA do juiz

Já o princípio da identidade física do juiz prevê a obrigatoriedade de ser o mesmo juiz a 
presidir a produção oral das provas e a decidir o mérito da questão. Esse princípio é de grande valia, 
segundo Morais e Lopes (1994, p.52-53), devido ao fato de que o juiz que participou da colheita das 
provas está em melhores condições de julgamento, em razão de seu contato direto com as partes e as 
testemunhas (subprincípio da imediatidade física), reconhecendo impressões que ainda se encontram 
vivas em seu espírito. 

Além disso, para melhor apreciar a credibilidade dos depoimentos, é indispensável que o julgador 
tenha, consoante Duarte (2004), interrogado pessoalmente o réu, não só para sentir a versão dos fatos 
por ele formulada, como até mesmo para dosimetria da pena (personalidade do agente, intensidade 
do dolo etc.), uma vez que, num contato direto com o acusado, o magistrado forma juízo a respeito de 
sua personalidade, da sinceridade de suas desculpas ou de sua confissão, do estado d’alma em que se 
encontra, da malícia ou da negligência com que agiu, da sua frieza e perversidade ou de sua nobreza 
e elevação.

Inclusive, este momento é, segundo Duarte (2004) e Glaber (1996), a ocasião propícia para lhe 
estudar as reações, para ver, numa primeira observação, se ele entende o caráter criminoso do fato e 
para verificar tudo mais que está ligado ao seu psiquismo e à sua formação moral.

4.4. princÍpio dA publicidAde

O princípio da publicidade dá forma, segundo Ramos (1996, p.142), à atividade administrativa 
do juiz na audiência processual penal. É ele que dá à atividade o estrito caráter de atividade de 
coordenação do dissenso.

Este princípio limita os poderes-deveres do juiz e tende a garantir às partes um tratamento 
igualitário, uma vez que visando a atividade administrativa do juiz estabelece um equilíbrio substancial 
entre as partes técnicas, e, sendo realizada à vista do público, há uma fiscalização desse objetivo 
politicamente legítimo.

Ramos (1996) ressalta que, no processo penal brasileiro, o interrogatório somente não se 
realiza publicamente durante o inquérito policial. Nos demais casos, o interrogatório é realizado em 
audiência pública, salvo se concorrerem quaisquer das hipóteses de restrição, ou mesmo de anulação 
da publicidade da audiência, prevista no parágrafo 1º, do artigo 792 do CPP.

4.5. princÍpio dA presidenciAlidAde

O princípio da presidencialidade diz respeito, consoante Ramos (1996, p.267), ao caráter de 
exclusiva competência do órgão de presidência do ato de interrogar, isto é, o ato de elaborar oralmente 
perguntas e oitiva imediata de respostas é de competência exclusiva do órgão público, juiz ou delegado 
de polícia; da mesma maneira, invertendo-se a fórmula, o ato de ser interrogado consiste na possibilidade 
de responder perguntas e dar declarações além do que lhe for perguntado; é prerrogativa do “arguido”. 
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Contudo, no processo penal em que esse ato se desenvolve, isto é, na audiência (seja exclusiva 
de interrogatório, seja também para outros fins) podem participar, além das figuras essenciais, o órgão 
do Ministério Público e o defensor.

Tornaghi (1959, p. 374) acrescenta ao princípio acima exposto a denominação de princípio da 
judicialidade, uma vez que somente o juiz é o que pode proceder ao interrogatório, pois a lei determina 
no seu art. 303 do CPP12 que o magistrado interrogue o acusado.

Com isso, devemos entender que a judicialidade diz respeito ao fato de, em juízo, outras pessoas, 
como promotor ou escrivão, não poderem realizar o interrogatório. Convém esclarecer, contudo, como 
diz Tourinho Filho (1993, p.243), que, no inquérito, o interrogatório é levado a cabo pela autoridade 
policial.

4.6. princÍpio dA essenciAlidAde

O princípio da essencialidade prevê que o juiz deve selecionar as informações essenciais ao 
mérito do processo em questão, pois como está previsto no art. 279 do Código do Processo Civil (CPC): 
“Os depoimentos das partes e das testemunhas serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o 
essencial”, ou seja, é preciso que se faça uma espécie de filtragem extraindo-se do depoimento do 
acusado apenas o que é “relevante” através de uma condensação léxica e sintática, como diz Bezerra 
(1998, p.108). 

Essa relevância informacional do princípio da essencialidade, de acordo com Duarte (2004), 
depende em parte da subjetividade do juiz, pois a informação de maior relevância é sempre a considerada 
por ele e nunca pelo depoente; mesmo que este relate as informações que na sua perspectiva são 
relevantes, para aquele podem não ser.

Essa questão de perspectiva de relevância oriunda do princípio da essencialidade nos instigou a 
pesquisa de Duarte (2004) em relação ao comprometimento da fidelidade do juiz ao valor de verdade 
dos conteúdos, uma vez que o princípio da essencialidade exige que o magistrado filtre o depoimento 
do depoente apenas o que for essencial para solução da lide.  

Essa condensação, conforme Duarte (2003b) e Duarte (2004), dá-se pela condensação léxica 
e sintática reveladora da subjetividade e veiculadora dos pontos de vista do juiz. Inclusive, Duarte 
(2003b), Duarte (2004) e Novaes (2002) provaram que a relevância informacional do princípio da 
essencialidade depende em parte da subjetividade do juiz, demonstrando o nível de (in)fidelidade 
expresso pelo juiz ao selecionar as informações que considera essenciais ao mérito do processo. 

4.7. princÍpio dA FidelidAde

O princípio da fidelidade diz respeito ao fato de o juiz ter que ser fiel ao máximo às informações 
prestadas pelas partes envolvidas em um ato processual, pois o art. 215 do CPP o sustenta legalmente. 

Esse princípio é aceito por muitos membros da comunidade jurídica e pelo leigo, em geral, 
porque, como diz Alves (1999, p.110), “o juiz seleciona as informações que considera relevantes ao 
12 “Art. 303. O interrogatório será feito obrigatoriamente pelo juiz, não sendo nele permitida a intervenção de qualquer 

outra pessoa”. (CPP). Mehmeri (1992, p. 104) diz que a menção a qualquer outra pessoa abrange não apenas acusação 
e defesa, mas também escrivão ou pessoas outras que estejam presentes ao ato.
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mérito da questão”. Essa fidelidade deve ser repensada, a nosso ver, na medida em que não é possível 
assegurar que os juízes de fato sejam fiéis às declarações prestadas pelos depoentes. Será que dizer a 
mesma coisa de outro modo não é “esquecer” certas modificações, negar certas modificações?

Essa questão de o juiz reformular as declarações prestadas pelos depoentes, de acordo com Duarte 
(2004), já põe em descrédito o princípio da fidelidade uma vez que o magistrado não só reformula, mas 
também faz adaptações ao discurso do depoente para adequá-lo à linguagem jurídica. Isso possibilita, 
segundo Duarte (2004), um índice de (in)fidelidade por parte da autoridade jurídica na produção do TD 
até porque estes procedimentos linguístico-textuais de reformulação e adaptação envolvem apagamento 
das vozes do discurso presentes na produção do Termo de Depoimento, como percebeu Romualdo  
(2002) ao analisar a construção polifônica das falas da justiça em um processo-crime. 

Este princípio da fidelidade, fez Duarte (2003b) e Duarte (2004) mostrarem que a fidelidade 
do juiz às declarações prestadas pelos depoentes está atrelada à seleção de expressões referenciais 
reveladoras de sua subjetividade bem como que os procedimentos linguístico-textuais de reformulação 
e adaptação envolvem apagamento das vozes do discurso e revelam o nível de subjetividade presentes 
na inquirição judicial  a partir da escolha de determinadas expressões referenciais favorecedoras e/ou 
desvirtualizadoras da fidelidade das informações prestadas pelas partes envolvidas em um ato processual.

5. considerAÇÕes FinAis

Através dos princípios acima expostos, podemos dizer, consoante Mirabetee (1991, p.279), 
Aranha (1987, p.68) e Petri (2001, p.47-48), que o interrogatório judicial possui as seguintes 
características:

a) é um ato público;
b) é um ato personalíssimo, só o acusado pode ser interrogado, não se admitindo representação, 

substituição ou interferência do defensor, ou seja, só o acusado pode ser interrogado, não podendo 
responder por ele qualquer outra pessoa que seja. Não pode agir por ele nem seu defensor, caso 
já tenha um, nem seu curador. O curador é necessário quando o acusado é menor de idade, isto é, 
maior de 18 anos e menor de 21 anos (cf. art. 15 do CPP);

c) é marcado pela judicialidade – só ao juiz cabe interrogar o réu; considerado meio de prova, o 
interrogatório permite ao juiz o contato direto com o acusado, propiciando-lhe elementos para 
formar sua convicção a respeito dos fatos e do próprio acusado;

d) é marcado pela oralidade – valoriza-se a espontaneidade de uma declaração feita de viva voz, 
durante a qual são levados em conta o tom de voz, a gesticulação, a frieza ao relatar os fatos, entre 
outros fatores, contrapondo-os a uma “declaração, morta, gélida, despida dos elementos de valor 
psicológico que acompanham a declaração falada” (cf. TORNAGHI, 1988, p.361 vol. 1), como 
prevê os art. 192 e 193 e seus itens do CPP;

e) é sujeito à objetividade – a testemunha deve restringir-se aos fatos, sem externar sua opinião nem 
manifestar juízos de valor;

f) é marcado pela retrospectividade – a testemunha depõe sobre acontecimentos pretéritos, não 
devendo fazer qualquer prognóstico;
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g) é marcado pelo caráter angular – terminada a inquirição, o juiz passa às perguntas das partes. 
Pelo artigo 212, do CPP. “As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará 
à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem relação 
com o processo ou importarem repetição de outra já respondida”. Ou seja, o caráter angular só 
é caracterizado pelo fato de a legislação só admitir que as perguntas das partes às envolvidas em 
um processo penal sejam feitas apenas pelo juiz. Tal medida visa, segundo Petri (2001), a que a 
testemunha não seja induzida a responder ou não seja confundida por questões capciosas ou de 
má fé.

 Portanto, o interrogatório é o primeiro ato de instrução do processo penal, surgindo logo após 
o recebimento da denúncia ou queixa, só não ocorrendo assim, quando o réu é revel, ou seja, caso o 
acusado compareça perante a autoridade judicial, será interrogado no decorrer da instrução, e que este é 
meio de prova bastante eficaz para prolação de uma sentença judicial justa, pois é, a nosso ver, a melhor 
maneira de avaliar a sinceridade de um depoimento, haja vista a conservação da espontaneidade dos 
testemunhos orais, garantindo, assim a distribuição eficaz da Justiça e funcionando como uma “arma 
de controle” do magistrado no processo de inquirição judicial.
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o bullying, nA perspectivA dos dAnos biolÓgico e eXistenciAl, e A 
responsAbilidAde civil dAs escolAs pArticulAres: um estudo com 

ênFAse nos ordenAmentos jurÍdicos português e brAsileiro.

tiaGo araújo FilGueiraS1

resumo:

Pretende-se no presente artigo uma análise sobre o fenômeno do bullying, os danos por esse causados e 
a responsabilidade civil das escolas particulares nesses casos.Para tanto, analisa-se no primeiro capítulo 
a responsabilidade civil, com ênfase na modalidade contratual e a possiblidade de concorrência dos dois 
tipos de responsabilidade e ainda o contrato de educação e legislação pertinente. O segundo capítulo 
trata do bullying, seu conceito, espécies e consequências. No terceiro capítulo, estudam-se o dano 
biológico e existencial e suas configurações em casos de bullying e a responsabilidade consumerista 
das escolas particulares. Ao final do trabalho são apresentadas as conclusões e anexada a bibliografia 
analisada. O método usado na elaboração do artigo foi a revisão bibliográfica com compilação 
doutrinária e revisões teóricas.

pAlAvrAs-chAve:

Bullying. Responsabilidade Civil. Escolas Particulares. Danos Biológicos. Danos Existenciais.

AbstrAct:

It is intended in this paper an analysis of the phenomenon of bullying, the damage caused by this and 
the liability of private schools in these cases. It analyzes in the first chapter the civil liability, with 
emphasis on the type of contract and the possibility of competition between two types of responsibility 
and yet the education and legislation contract. The second chapter deals with bullying, its concept, 
types and consequences. In the third chapter, we study the biological and existential damage and their 
configurations in cases of bullying and the consumerist responsibility of the private schools. The end 
of the paper presents the conclusions and attaches the analyzed bibliography. The method used in the 
preparation of the article was the doctrinal literature review and theory.
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1. dA responsAbilidAde civil

A responsabilidade civil busca restabelecer um status quo violado por uma ação ou omissão 
do lesante, garantindo uma indenização ao lesado, sendo certo que acompanha a história do homem, 
desde longa data.

Na impossilidade de retorno ao status quo anterior, busca a reparação dos danos obrigando-se o 
lesante ao pagamento de um indenização, restaurando-se uma condição patrimonial e moral violada2.

1 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, Doutorando em Direito Civil  pela Universidade de 
Coimbra, Defensor Público e Professor de Direito da Faculdade 7 de Setembro-FA7. email: tiagofilg@hotmail.com.

2 PAMPLONA FILHO, Rodolfo & GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 
4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
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1.1. espécies de responsAbilidAde

A responsabilidade extracontratual, aquiliana, extraobrigacional ou delitual é aquela que não 
tem como fonte um prévio acordo entre as partes, surgindo da violação de deveres gerais de cautela, 
nascendo de danos que surgem dos contatos entre estranhos3. É o fato ilícito, aliado aos demais 
pressupostos da responsabilidade, que faz nascer a relação entre as partes4.

A culpa, em sentido lato, abrangente da culpa em sentido estrito, caracterizada pela imprudência, 
imperícia e negligência ou o dolo, seria o fundamento principal da responsabilidade civil, todavia, 
hodiernamente, avultam os casos de existência de responsabilidade civil sem a necessidade de 
comprovação de culpa, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, ou ainda de culpa presumida, quando 
inverte-se o ônus da prova e é o requerido que precisa provar que não agiu com culpa, retirando-se 
do autor, a provável  vítima, uma difícil tarefa, principalmente, quando a disputa é caracterizada pela 
vulnerabilidade ou hipossuficiência de uma das partes.

Dessa forma, a indenização do lesado, dado a existência de um dano, ganha relevo e o que 
antes era visto como caso fortuito, fato do príncipe ou força maior, hoje encontra guarida no seio da 
responsabilidade civil. 

Em Portugal, a responsabilidade objetiva é exceção, conforme regra expressa do artigo 483, 
2, do Código Civil:

Art. 483, 2: “Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos 
especificados em lei”.

Quando a responsabilidade emana de uma violação de uma obrigação, nascida contratualmente 
ou por outra fonte estar-se-ia diante de uma responsabilidade obrigacional5, comumente chamada de 
responsabilidade contratual6-7.

A responsabilidade contratual encontra-se fragmentada pelo Código Civil Português, com 
normas que lhe são específicas, a saber, os artigos 798 a 812 (falta de cumprimento e mora imputáveis 
3 MONTEIRO, Jorge Sinde. “Rudimentos da Responsabilidade civil”. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto, Ano II, 2005, pág. 349.

4 CORDEIRO,  António Menezes. Tratado de direito civil português. V. 2: Direito das obrigações. 3° tomo: Gestão 
de negócios, enriquecimento sem causa, responsabilidade civil, Edições Almedina, Coimbra, 2010, pág. 390.

5 TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das Obrigações. 7ª Ed. Coimbra, 2010, pág. 329.

6 Sobre a terminologia das obrigações ensina Inocêncio Galvão Telles: “ Deixamos também posta em evidência, a 
seu tempo, a tendência que há para chamar contratual à responsabilidade de que vamos ocupar-nos.  Carece de 
rigor científico esta terminologia, porque a responsabilidade em causa não dimana só da violação de obrigações 
contratuais, senão também da ofensa de obrigações nascidas de outras fontes.” (TELLES, Inocêncio Galvão. Direito 
das Obrigações. 7ª Ed. Coimbra, 2010, pág. 330).

 Ainda sobre a terminologia empregada ensina Mário Júlio de Almeida Costa: “A responsabilidade contratual resulta da 
violação de um direito de crédito ou obrigação em sentido técnico. Verificamos, portanto, que o qualificativo corrente 
não se mostra rigoroso, dado que, além dos contratos, existem outras fontes de tais vínculos, cujo incumprimento 
ocasiona essa espécie de responsabilidade civil. Podem eles, do mesmo modo, surgir de negócios jurídicos unilaterais 
e, inclusive, directamente da lei. Mercê da razão exposta, alguns autores preferem chamar-lhe responsabilidade 
negocial ou responsabilidade obrigacional. (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª Ed; 
Edições Almedina, Coimbra, pág. 539.)

7 Comenta também Rui Alarcão: “ Fala-se então – é esta a designação tradicional – de responsabilidade contratual, 
designação que não é inteiramente rigorosa na medida em que, como sabemos já, o contrato não é a única fonte de 
direitos de crédito, havendo a considerar ainda os negócios unilaterais (o que sugere a de responsabilidade negocial) 
e a própria lei (o que faz aparecer como mais exacta a de responsabilidade obrigacional)” ALARCÃO, Rui. Direito 
das Obrigações – texto elaborado pelos Drs. J. Sousa Ribeiro, J. Sinde Monteiro, Almeno de Sá e J. C. Proença, com 
base nas lições do Prof. Doutor Rui de Alarcão ao 3° Ano Jurídico - 1983, Coimbra, pág. 174.
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ao devedor) e com normas que de perto lhe interessam como os artigos 790 a 797 (impossibilidade 
do cumprimento e mora não imputáveis ao devedor) e artigos 813 a 816 (mora do credor) e com 
normas sobre a obrigação de indenizar, compartilhadas com a responsabilidade extraobrigacional 
(extracontratual), situadas nos artigos 562 a 572.8  

Em Portugal, a responsabilidade contratual seria mais vantajosa ao lesado que a extracontratual 
por uma série de regras aplicáveis apenas a primeira, tais como: presunção de culpa9; possibilidade de 
graduação equitativa da indenização, quando haja mera culpa do lesante,  apenas para a responsabilidade 
extracontratual; prescrição de vinte anos; momento da constituição da mora; regime da solidariedade 
para a responsabilidade extracontratual etc10.

No Código Civil Brasileiro, as regras gerais da responsabilidade contratual encontram-se 
positivadas nas seguintes normas: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 
juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 
honorários de advogado.
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que 
não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, 
e honorários de advogado.
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá 
enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

1.2. elementos dA responsAbilidAde contrAtuAl

A responsabilidade contratual também extrairia seus elementos das regras gerais da 
responsabilidade civil, comumente mais atrelados a responsabilidade extracontratual.

O artigo 483 do Código Civil Português traria esses pressupostos:
Art. 483: “Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 
ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a 
indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”.

O artigo 186 do Código Civil Brasileiro traz também os pressupostos da responsabilidade civil:
Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

8 TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das Obrigações. 7ª Ed. Coimbra, 2010, pág. 330.

9 Justificando a existência da presunção de culpa na responsabilidade contratual, ensina o professor Jorge Sinde 
Monteiro: “Geneticamente, o que distingue os dois campos é a existência na primeira (responsabilidade contratual), 
de uma prévia relação entre os sujeitos. E este quid tem sido considerado suficiente para justificar, pelo menos num 
ponto, um regime mais favorável ao lesado (credor) no domínio negocial: é o devedor que tem de provar que não 
teve culpa no incumprimento, atraso ou defeituoso cumprimento, enquanto que nos delitos cabe à vítima a prova da 
culpa do autor da lesão” MONTEIRO, Jorge Sinde. Rudimentos da Responsabilidade Civil. Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto, Ano II, 2005, pág. 351.

10  Sobre o tema vide: (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª Ed; Edições Almedina, Coimbra, 
págs. 543 a 546.)

 Ainda sobre as diferenças legais entre a responsabilidade contratual e a extracontratual vide: MARTINEZ, Pedro 
Romano. Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos. 3ª Ed. Editora AAFDL,  Lisboa, 2011, 
págs. 93 a 95.
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A não realização da prestação, a frustação da expectativa creditória11, é o fator desencadeante 
da responsabilidade contratual, todavia não basta por si só para a comprovação da responsabilidade 
do devedor, devendo somar-se a outros.

Assim, a inexecução da obrigação decorre de um ato ilícito do devedor em não cumprir a 
obrigação ou em cumpri-la de modo defeituoso; a responsabilidade contratual surge, em grande parte, 
pela não realização da prestação, fato que fundamenta a obrigação de indenizar12.

A responsabilidade obrigacional nasce, na maior parte das vezes, pelo descumprimento de um 
contrato, sendo deste um prolongamento13.

Além disso, mister se faz a existência de culpa do devedor em não cumprir com o pactuado. 
Vale lembrar que em matéria de responsabilidade contratual, a culpa é presumida no Código Civil 
Português, a teor do artigo 79914.

Outro requisito a ser considerado é a existência de prejuízo para o devedor, pois pode haver o 
ato ilícito no incumprimento das obrigações por parte do devedor, que este tenha agido com culpa e 
que mesmo assim não tenha sofrido o credor nenhum tipo de prejuízo.

O nexo de causalidade entre  o ato ilícito do devedor e os prejuízos sofridos pelo credor também 
deve se fazer presente para a configuração da responsabilidade contratual. 

1.3. hipÓtese de concorrênciA de responsAbilidAdes
Quando um dano, surgido de um mesmo fato, fizesse surgir uma responsabilidade contratual, 

por quebra de uma relação credor-devedor e, uma responsabilidade extracontratual, por violação de 
direitos absolutos, tais como, direito à vida, à integridade física15, estar-se-ia diante de um possível 
concurso de responsabilidades16.
11  MARTINEZ, Pedro Romano. Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos. 3ª Ed. Editora AAFDL,  

Lisboa, 2011, pág. 93.

12  COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª Ed; Edições Almedina, Coimbra, pág. 558.

13  CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. V. 2: Direito das obrigações. 3° tomo: Gestão 
de negócios, enriquecimento sem causa, responsabilidade civil, Edições Almedina, Combra, 2010, pág. 390)

14 Artigo 799 do Código Civil Português (Presunção de culpa e apreciação desta):1. Incumbe ao devedor provar que a 
falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua. 2. A culpa é apreciada 
nos termos aplicáveis à responsabilidade civil.  Vale ressaltar que também existe presunção de culpa ou até mesmo 
a responsabilidade objetiva, em certos casos, expressos em lei, na responsabilidade extracontratual.

15 Para Pedro Romano Martinez: “ Fundar a responsabilidade por violação de direitos absolutos no negócio jurídico cria 
uma hipertrofia do direito contratual e falseia o sistema da responsabilidade civil. Até porque se o contrato fosse nulo, 
ou resolvido, não podia ser negada ao credor a tutela extraobrigacional.” E prossegue adiante: “ Quando o mesmo facto 
causa danos de diversa natureza, não se pode considerar que estejam fundamentadas pretensões distintas. Há uma 
única causa petendi: o dano. E a qualificação de contratual ou extraobrigacional não altera a identidade do pedido. Tal 
qualificação é um simples fundamento de direito para prossecução do pedido indemnizatório e, como fundamento de 
direito, é alterável em virtude do princípio iura novit curia. A Acção não é interposta com um fundamento contratual 
ou delitual, mas antes com um pedido de indemnização. Há uma só pretensão com duplo fundamento. Neste caso, 
o concurso é de normas de pretensão e não de acções. Processualmente, faz-se um único pedido, sendo irrelevante 
a pluralidade de qualificações jurídicas. Deve, até, superar-se a rigidez dos conceitos jurídicos da responsabilidade 
contratual e delitual, sempre que essa superação seja necessária em benefício da justiça. Estes conflitos de normas 
devem ser vistos com alguma flexibilidade, porque as diferenças de regime não têm base estrutural (MARTINEZ, 
Pedro Romano. Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos. 3ª Ed. Editora AAFDL,  Lisboa, 2011, 
pág. 106 a 108).

16 Nas lições de Mário Júlio de Almeida Costa:  “Pode acontecer que o dano se mostre consequência de um facto que 
simultaneamente viole uma relação de crédito e um dos chamados direitos absolutos, como o direito à vida ou à 
integridade física. Melhor dizendo, que exista uma situação suscetível de preencher os requisitos de aplicação dos 
regimes da responsabilidade contratual e da extracontratual. Imaginemos alguns exemplos: o transportador que, por 
culpa sua, ocasiona um acidente em que a pessoa transportada sofre ferimentos; o médico radiologista que provoca 
lesões no paciente; o farmacêutico que, em vez do remédio solicitado, entrega ao cliente um produto nocivo à saúde; 
o depositário que danifica a coisa depositada. Nas referidas hipóteses existe ao mesmo tempo, a violação de um 
contrato e de um dever geral de conduta. (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª Ed; Edições 
Almedina, Coimbra, pág. 547).
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Assim, tendo-se em vista que a lei civil portuguesa não trouxe fronteiras claras entre os campos 
de aplicação das responsabilidades contratual e extracontratual e que um mesmo fato pode ocasionar 
múltiplas implicações, analisa-se a possibilidade de ocorrência da obligatio ex contractu e a obligatio 
ex delicto.17

Nesse ponto, duas teorias fazem-se presentes: a do sistema do cúmulo e a do sistema do 
não cúmulo. Na primeira teoria, o lesado poderia com uma única ação utilizar-se de normas da 
responsabilidade contratual ou extracontratual, escolhendo aquela(s) que melhor lhe aprouvessem 
ou optar entre os procedimentos da responsabilidade contratual ou extracontratual ou ainda adentrar 
com ações distintas pedindo em uma a indenização pela responsabilidade contratual e em outra a 
indenização de responsabilidade extrapatrimonial. Já a teoria do não cúmulo, permitiria apenas a ação 
de responsabilidade contratual, com base de que ocorreria na hipótese o princípio da consunção ou 
absorção, segundo o qual o maior absorve o menor, assim, a responsabilidade civil contratual conteria 
a extracontratual18.

A teoria do não cúmulo, defensora da consunção, ou seja, de que a responsabilidade contratual 
englobaria a responsabilidade extracontratual nesses casos, merece acolhida, pois deixar ao bel prazer 
do lesado o direito de optar entre uma ação de responsabilidade contratual ou extracontratual ou usar 
das normas que, em cada tipo de responsabilidade, forem-lhe mais favoráveis, talvez seja desequilibrar 
o prato da balança da Justiça.

Ter-se-ia, na hipótese, um concurso aparente de normas, visto que existindo apenas uma conduta 
ilícita ter-se-ia apenas uma única indenização19. 

A responsabilidade extracontratual nasceria da violação de um dever geral de conduta e a 
responsabilidade contratual da quebra dos deveres pactuados em contrato, assim cada uma surge de 
um determinado modo. Todavia, determinados contratos trazem, explícita ou implicitamente, normas 
gerais de cautela, de cuidado, que fazem parte da própria relação contratual ou que derivam de princípios 
maiores como o da boa-fé contratual, sendo certo que a responsabilidade contratual também compreende 
a compensação de danos não patrimoniais20. 

A responsabilidade contratual, assim, além daquilo que deriva automaticamente do contrato, 
também engloba os deveres acessórios de conduta, mesmo que impostos por lei21.
17 MARTINEZ, Pedro Romano. Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos. 3ª Ed. Editora AAFDL,  

Lisboa, 2011, pág. 104

18 COSTA, Mário Júlio de Almeida. O concurso da responsabilidade civil contratual e da extracontratual. Coimbra 
Editora, 1998, págs. 560 e 561. 

19 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª Ed; Edições Almedina, Coimbra, pág 550. Em sentido 
contrário vide Sinde Monteiro: “ No direito português, onde as duas vertentes aparecem largamente unificadas, não 
vemos razão para rejeitar a solução natural, que julgamos ser a do concurso, entendida nos devidos termos. Solução 
para a qual apontava o principal arquitecto da Parte Geral do Livro do Direito das Obrigações, redactor da totalidade 
dos trabalhos preparatórios. O entendimento correcto parece ser o de que estamos perante o concurso de normas que 
fundamentam uma única pretensão. (MONTEIRO, Jorge Sinde. “Rudimentos da responsabilidade civil”, Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano II, 2005, pág. 353)

20 Sobre o tema, vide Mário Júlio de Almeida Costa: “Não se esqueça, na verdade, a ideia de relação obrigacional 
complexa, concebida como um todo e um processo dirigido à tutela dos interesses globais das partes nela envolvidos. 
Aí se encontram, não só deveres de prestação, mas também deveres acessórios e laterais, que incluem deveres de 
protecção e cuidado para com a pessoa e o patrimônio dos intervenientes. Observe-se, ainda, que o devedor se 
encontra obrigado ao que expressamente convencionou e ao que resulta dos ditames da boa-fé. (COSTA, Mário Júlio 
de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª Ed; Edições Almedina, Coimbra, pág. 552).

21 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. Vol I. 10ª Ed, Edições Almedina, Coimbra, 2012, pág. 522.
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Conforme ensina António Menezes Cordeiro: “A obrigação é hoje considerada uma relação 
complexa: compreende o dever de prestar, os deveres secundários e os deveres acessórios”. 
(CORDEIRO, António Menezes. “Tratado de direito civil português”. V. 2: “Direito das obrigações”. 
3° tomo: Gestão de negócios, enriquecimento sem causa, responsabilidade civil, Edições Almedina, 
Coimbra, 2010, pág. 390)

A prevalência da responsabilidade contratual sobre a extracontratual estaria, assim, baseada 
em determinados pontos: a) o contrato entre as partes, com mútuos direitos e deveres, geraria deveres 
de proteção22 baseados na boa-fé, mais intensos do que em relação a terceiros; b) Partindo-se de 
pressuposto de que existe um contrato e em atenção ao princípio da autonomia da vontade privada é de 
se concluir que houve uma preferência entre as regras da responsabilidade contratual em detrimento da 
responsabilidade aquiliana, mesmo porque as regras da responsabilidade contratual são mais favoráveis 
ao credor do que as regras da extracontratual23.

1.4. do contrAto de educAÇÃo e dA legislAÇÃo de proteÇÃo de criAnÇAs e 

Adolescentes em portugAl e no brAsil.

A escola é o lugar onde as crianças e adolescentes exercem o seu direito-dever de estudar, 
aprender, brincar, desenvolver-se intelectual e socialmente; é, ainda, o primeiro lugar que a criança tem 
contato com um pequeno nincho da sociedade, alargando sua visão de mundo, até então circunscrita 
aos familiares e amigos próximos, além de ser imprescindível para uma boa colocação no mercado de 
trabalho e na construção de sua personalidade24.

A socialização dos alunos também é uma das competências e obrigações da escola, todavia, 
devido à heterogeneidade dos alunos, essa tarefa não se mostra fácil, sendo comum a existência de 
conflitos, indisciplina e violência25.

A configuração contratual entre a escola particular e os pais do aluno é fruto de um contrato 
escolar, marcado pela onerosidade26.

22 Conforme lembra Pedro Romano Martinez: “ Tem sido advogada a ideia de que as regras da responsabilidade 
contratual encontram aplicação nos casos de danos causados na pessoa ou no restante patrimônio do credor, 
quando provocados no exercício do cumprimento, mesmo por actividades laterais, desde que advenham de deveres 
compreendidos no círculo de protecção do contrato. Todavia, certa doutrina, apesar de considerar que tais danos se 
destacam da responsabilidade extraobrigacional, acaba por considerar aplicáveis as regras contratuais.”(MARTINEZ, 
Pedro Romano. Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos. 3ª Ed. Editora AAFDL,  Lisboa, 2011, 
pág. 105).

23 MARTINEZ, Pedro Romano. Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos. 3ª Ed. Editora AAFDL,  
Lisboa, 2011, pág. 104.

24 Comenta Brito sobre a escola: “ É uma entidade social complexa onde se inter-relacionam várias estruturas e múltiplos 
intervenientes: alunos, pessoal docente, pessoal não docente, pais e comunidade em geral, contribuindo todos para 
uma mesma finalidade e missão” BRITO, C. Gestão escolar participada: na escola somos todos gestores, 3ª ed. 
Texto editora, Lisboa, 1994, apud RIBEIRO, Ana Teresa Martins. O bullying em contexto escolar: estudo de caso. 
Disponível em http://repositorio.uportu.pt/dspace/bitstream/123456789/99/1/TME%20337.pdf. Acesso em 13 de 
março de 2013.

25 RIBEIRO, Ana Teresa Martins. O bullying em contexto escolar: estudo de caso. Disponível em http://repositorio.
uportu.pt/dspace/bitstream/123456789/99/1/TME%20337.pdf. Acesso em 13 de março de 2013.

26 FERNANDO, Sagarna. Responsabilidade Civil de lós Docentes y de lós institutos de enseñanza, Buenos Aires, 1994, 
págs 95 e segs  apud ANTUNES, Henrique Sousa. Responsabilidade civil dos obrigados à vigilância de pessoa 
naturalmente incapaz. Universidade Católica Editora, Lisboa, 2000, pág. 148.
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Quando um aluno causa dano a um colega27, existe uma inobservância contratual, pois quando 
os pais confiam a educação de um filho a uma determinada escola, esta recebe não apenas a obrigação 
de ensinar, mas também fica responsável pela integridade física e psicológica do aluno, além dos seus 
bens28. 

A educação, a transmissão de conhecimentos, a preparação profissional são a prestação principal 
do contrato de educação, que, todavia, só se exercita verdadeiramente com um dever de proteção, de 
acolhimento, atrelado ao mesmo29.

A responsabilidade da escola não se limita ao espaço físico da sala de aula, pois abrange todas as 
dependências escolares e vai além, como na hipótese de viagens de estudo, competições esportivas fora 
da escola, passeios educativos; enfim, todas as atividades realizadas pela escola mesmo que extramuros.

Em Portugal, o contrato de educação deve respeitar as normas do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar, lei 51/2012, de 5 de setembro, revogadora da lei 30/2002, de 20 de dezembro, que estabelece 
os direitos e deveres do aluno do ensino básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados 
de educação e dos restantes membros da comunidade educativa na educação e formação dos alunos.

Ao elencar os direitos do aluno, o Estatuto coloca em seu artigo 7°, 1, alíneas “a” e “j”:
Art. 7°, 1: O aluno tem direito a:

a) “Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, 
não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 
orientação sexual, idade, identidade de gênero, condição econômica, cultural ou social 
ou convicções políticas, filosóficas ou religiosas”;
j) “Ver salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua integridade física e moral, 
beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os 
membros da comunidade escolar”.

O mesmo Estatuto elenca, em seu artigo 10,  os deveres do aluno, dentre os quais destacam-se:
Art. 10: O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no artigo 40 e dos demais deveres 
previstos no regulamento interno da escola, de:
d) “Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não 
podendo em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 
orientação sexual, idade, identidade de gênero, condição econômica, cultural ou social 
ou convicções política, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 
e) “Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa”;
g) “Contribuir para a harmonia escolar e para a plena integração na escola de todos os 
alunos”;

27 Não confundir com os casos de acidente escolar, para os quais existe a portaria 413/99 que traz o regulamento 
do seguro escolar destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes do acidente escolar. Sobre o tema vide 
(MONTEIRO, Jorge Sinde. Estudos sobre a responsabilidade civil, Coimbra, 1983).

28 ANTUNES, Henrique Sousa. Responsabilidade civil dos obrigados à vigilância de pessoa naturalmente incapaz. 
Universidade Católica Editora, Lisboa, 2000, pág. 148.

29 Ensina Mercedes Táuler Romero: “No contrato educativo, a prestação principal é a educação. Mas a educação tem 
um dever de protecção ou segurança essencial que é, precisamente, a custódia ou vigilância dos menores educandos. 
Dever de protecção que é susceptível, a nosso ver, de graduação atendendo à idade desses menores (...) mas dever 
de procteção ou segurança essencial para que a prestação educativa se cumpra. De tal forma que se a inobservância 
desse dever de procteção por parte do titular contratante no desenvolvimento do contrato de educação provocar um 
dano no menor, haverá que entender, sem lugar a dúvidas, que o contrato de educação foi incumprido, pois não se 
observou o correspondente dever de procteção, o de custódia ou vigilância do menor. ROMERO, Mercedes Táuler. 
La Responsabilidad civil em El Dessarrolo de La Actividad Educativa Privada, in Revista de Direito Privado, 
julio-agosto, 1994, pág. 650 apud ANTUNES, Henrique Sousa. “Responsabilidade civil dos obrigados à vigilância 
de pessoa naturalmente incapaz”. Universidade Católica Editora, Lisboa, 2000, pág. 148.
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i) “Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 
educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente 
do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou 
patrimonial, dos professores, pessoal não docente e alunos”;
l) “Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa”.

Os professores ou membros do pessoal não docente devem comunicar ao diretor da escola 
qualquer infrigência ao disposto acima, a fim de que possíveis medidas disciplinares sejam tomadas.

Visando ainda proteger a vítima e salvaguardar o bom convívio escolar e a harmonia em sala 
de aula, após o acontecimento de agressões e/ou casos de bullying, principalmente, entre alunos de 
uma mesma classe, determina o Estatuto do Aluno em seu artigo 37, I, que:

Art. 37, I: “Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado 
ato de agressão moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida 
disciplinar sancionatória de suspensão da escola por período superior a oito dias úteis, 
pode requerer ao diretor a transferência do aluno em causa para turma à qual não lecione 
ou não pertença, quando o regresso daquele à turma de origem possa provocar grave 
constrangimento aos ofendidos e perturbação da convivência escolar”. 

A proteção das crianças e adolescentes em Portugal é assegurada constitucionalmente, nos 
artigos 69 e 73, 2 da Constituição Portuguesa que afirmam:

Art. 69, 1: As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao 
seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 
discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas 
demais instituições.
Art. 73, 2: O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para 
que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua 
para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades econômicas, 
sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de 
compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e 
para a participação democrática na vida colectiva.

A Constituição Brasileira prevê: 
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei brasileira n° 8069 de 1990:
Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,  
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade;
Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;
Art. 17: O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, 
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais;
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Art. 18: É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

 Existe, portanto, toda uma rede de proteção as crianças e aos adolescentes30, seres em formação, 
vulneráveis e que necessitam de um maior acolhimento estatal, comunitário, escolar e familiar.

 

2. do bullying

Brincadeiras entre crianças e adolescentes sempre foram comuns no meio estudantil, todavia, uma 
crescente exacerbação de atos de violência física e moral, ocasionaram uma transformação de simples 
brincadeiras, tais como: o uso de alcunhas destacando certos aspectos físicos ou comportamentais de 
colegas, em verdadeiras manifestações de agressividade, crueldade, intimidação e perseguição31. 

2.1. conceito

Bullying, palavra de origem inglesa derivada de bully que significa valentão, mandão, brigão, é 
um mal deliberado, intimidador com palavras e/ou ações de uma ou várias pessoas contra um “alvo” 
destacado do grupo, causador de males físicos e psicológicos32. 

O bullying caracteriza-se pela prática reiterada de humilhações e agressões físicas e/ou morais 
entre crianças e adolescentes baseadas em noções de poder, da preponderância do mais velho sobre o 
mais jovem, do mais forte sobre o mais fraco, do grupo mais popular sobre os mais tímidos33.

O agressor além de procurar magoar a vítima retira prazer da sua atitude, o que leva a repetição 
dos atos de agressão, que não são revidados devido à diferença de poder existente.

A comprovação do bullying escolar e sua distinção de brincadeiras e até mesmo de agressões 
sofridas na escola, que não deixam de ser comuns na infância e adolescência, residem na ocorrência 

30 Vide ainda a Lei brasileira nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

31 Sobre o tema vide: CARACUTA, Fernando. Bullismo e mobbing em http://www.diritto.it/art.phd?file=/archivio/23284.
html acesso em 25 de fevereiro de 2013.

32 Sobre o conceito de bullying ensina Cleo Fante: “ Bullying: palavra de origem inglesa adotada em muitos países para 
definir o desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la sob tensão; termo que conceitua 
os comportamentos agressivos e antissociais, utilizados pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre 
o problema da violência escolar(...)um conjunto de atitudes agressivas intencionais e repetitivas que ocorrem sem 
motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, 
intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que 
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos morais 
e materiais, são algumas das manifestações do comportamento do bullying(...) um comportamento cruel intrínseco 
nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais fracos, em objetos de diversão e prazer através 
de brincadeiras que disfarçam o propósito de maltratar e intimidar”. (FANTE, Cleo. Fenômeno bullying: como 
prevenir: perguntas e respostas. Porto Alegre. Artmed, 2008, págs. 27, 28 e 29). Discorda-se da autora apenas no 
tocante ao fato de que não necessariamente existe um disfarce, pois o bullying pode se apresentar sem o manto da 
brincadeira e ser caracterizado pela agressão real.  Outro conceito de bullying apresenta-nos Ana Beatriz Barbosa 
Silva: “ um conjunto de atitudes de violência física e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por 
um bully (agressor) contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilitadas de defender. Seja por questões 
circunstanciais ou por uma desigualdade subjetiva de poder, por trás dessas ações sempre há um bully que domina 
a maioria dos alunos em uma turma e “proíbe” qualquer atitude solidária em relação ao agredido”. (SILVA, Ana 
Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, pág. 21)

33 Sobre o bullying e seu conceito: SALDANHA, Alexandre. Considerações jurídicas sobre o bullying sobre a ótica 
da responsabilidade civil em http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-direito/artigos/conteudo.phtml? 
tl=1&id=1325301&fif=Consideracoes-juridicas-sobre-o-bullying-sobre-a-otica-da-responsabilidade-civil Acesso 
em 25 de fevereiro de 2013.
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de três fatores preponderantes: a) a repetição de ataques durante um longo período de tempo contra a 
vítima; b) desequilíbrio de poder, fato que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima; c) ausência de 
motivos que “justifiquem” os ataques, a vítima é escolhida pela timidez, debilidade, fraqueza física, 
comportamentos “diferentes” do grupo dominante, defeitos físicos etc.34

O bullying escolar possui, geralmente, três personagens: 1) a vítima; 2) o(s) agressor(es); 3) os 
espectadores ou apoiadores indiretos. Enquanto o agressor ataca a vítima física e/moralmente recebe o 
incentivo direto ou indireto de outros, geralmente alunos que gravitam na órbita de influência e poder 
do agressor ou que temendo serem vítimas de bullying ficam satisfeitas ou aliviadas por não terem 
sido escolhidas sendo cômodo e proporcionador de alívio para elas que já exista um alvo preferencial 
de ataques.

2.2. espécies e conseQuênciAs do bullying 

O bullying35 pode revestir-se das mais variadas formas, desde as mais diretas até os modos 
mais dissimulados.

O bullying direto, praticado mais por meninos, é aquele no qual o bully não se esconde e 
as agressões são feitas de forma direta e contumaz, como, por exemplo, surras, empurrões, tapas, 
xingamentos, arremesso de objetos ou líquidos, roubo de lanche, bens pessoais, material escolar etc; 
já o bullying indireto, praticado sobretudo por meninas, consiste na disseminação de fofocas, boatos, 
intrigas sobre a vítima e/ou seus familiares, furto de material escolar, risos velados a participação da 
vítima em atividades escolares36. 

34 Ainda sobre o tema e as notas características do bullying: GOMES, Marcelo Magalhães. O bullying e a responsabilidade 
civil do estabelecimento de ensino privado disponível em http://jus.com.br/revista/texto/18907/o-bullying-e-a-
responsabilidade-civil-do-estabelecimento-de-ensino-privado#ixzz2Lw87yB5x acesso em 25 de fevereiro de 2013.

35 Visando combater o bullying nas escolas públicas e privadas, alguns entes federativos no Brasil, já possuem leis 
anti-bullying, tais como o Distrito Federal (Lei Nº 4.837, de 22 de maio de 2012), o Estado do Rio de Janeiro 
(Lei N° 6.084/11), o Estado de Santa Catarina (Lei N° 14.651 de 2009) que traz em seu bojo algumas formas de 
bullying, abaixo citadas:

 Art. 2º O bullying pode ser evidenciado através de atitudes de intimidação, humilhação e discriminação, entre as quais: 
 I - insultos pessoais;
 II - apelidos pejorativos;
 III - ataques físicos;
 IV - grafitagens depreciativas;
 V - expressões ameaçadoras e preconceituosas;
 VI - isolamento social;
 VII - ameaças; e
 VIII - pilhérias.
 Art. 3º O bullying pode ser classificado de acordo com as ações praticadas: 
 I - verbal: apelidar, xingar, insultar;
 II - moral: difamar, disseminar rumores, caluniar;
 III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
 IV - psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, tiranizar, chantagear e 

manipular;
 V - material: destroçar, estragar, furtar, roubar os pertences;
 VI - físico: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater; e
 VII - virtual: divulgar imagens, criar comunidades, enviar mensagens, invadir a privacidade.

36 LOPES NETO, Aramis A. Bullying: saber identificar e como prevenir. São Paulo: Brasiliense, 2011, pág. 24.
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O cyberbullying37, bullyng digital ou bullying virtual consiste em ataques feitos virtualmente 
através da Internet, por emails, criação de blogs difamatórios e injuriosos, perfis  ou recados falsos em 
redes sociais, postagem de fotos e/ou vídeos, não necessariamente falsos, na Internet, alguns inclusive 
com conotação sexual. No cyberbullying, o agressor, geralmente, esconde-se sob o “anonimato” da 
Internet, não se fazendo presente no momento da agressão e dificultando uma reação por parte da 
vítima, que muitas vezes possui apenas suspeitos da agressão sofrida.

Outra variante do bullying seria o mobile bullying, caracterizado por ataques morais feitos através 
de mensagens de celular (telemóvel), que podem ser enviadas para vários destinatários (espectadores) 
com o intuito de humilhar a vítima. Os aparelhos de telefonia móvel podem também compartilhar vídeos 
vexatórios e os mais modernos com acesso a Internet, serem utilizados para o cyberbullying também.

O bullying também pode caracterizar-se através de atos omissivos (bullying por omissão 
ou bullying social), quando um determinado grupo decide não mais falar e isolar uma vítima, 
impossibilitando-a de agregar-se, de socializar-se com os demais. A vítima torna-se um fantasma na 
vida escolar38.

A vítima de bullying passa a sofrer com pesadelos, ataques de pânico, ansiedade, torna-se 
antissocial, lacônica, apresenta baixo rendimento escolar, agressividade em casa, simulação de doenças 
para não comparecimento à escola, doenças físicas e psicológicas, abandono escolar, podendo chegar 
a suicídio.

3. responsAbilidAde civil e bullying

O bullying pode ocasionar uma complexidade de danos: patrimoniais, tais como, danificação, 
destruição, furtos e roubos de objetos pessoais, necessidade de transferência para outra escola, com 
custeio de matrícula, fardamento, transporte escolar etc; danos não patrimoniais ou morais, tais como 
tristezas, recolhimento, angústias etc; analisa-se, todavia, a possível existência de danos biológico e 
existencial e sua autonomia em relação à clássica dicotomia (patrimonial e moral) e a responsabilidade 
das escolas particulares.

 
3.1. o dAno biolÓgico e o bullying.

Os casos de bullying podem originar aquilo que, na Itália, recebeu a denominação de dano 
biológico. O sistema de responsabilidade civil previsto no Código Civil italiano não foi explícito 
ao enquadrar o dano patrimonial  dentro do artigo 204339, que trouxe, na verdade, uma norma geral 
de responsabilidade civil, ligada à injustiça do dano e a um atuar doloso ou culposo do lesante; já o 

37 SIFUENTES, Mônica. Cyberbullying: a intimidação pela rede mundial de computadores. Disponível em http://jus.
com.br/revista/texto/21993/cyberbullying-a-intimidacao-por-meio-da-rede-mundial-de-computadores acesso em 25 
de fevereiro de 2013.

38 GOMES, Marcelo Magalhães. O bullying e a responsabilidade civil do estabelecimento de ensino privado disponível 
em http://jus.com.br/revista/texto/18907/o-bullying-e-a-responsabilidade-civil-do-estabelecimento-de-ensino-
privado#ixzz2Lw87yB5x acesso em 25 de fereveiro de 2013. 

39 Artigo 2043 do Código Civil Italiano – Risarcimento per fato illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona 
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).”
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dano não patrimonial previsto, explicitamente, no artigo 205940, ficou condicionado, porém, aos casos 
previstos, como numerus clausus, na própria lei civil41.

Dessa forma, a colocação do artigo 2043 do Código Civil italiano como o lugar de previsão 
de reparação do dano patrimonial, fez-se mais devido a uma interpretação a contrario sensu, os seja, 
se o não patrimonial está no artigo 2059, o patrimonial estaria no artigo 2043, do que, propriamente 
pela letra da lei. 

O Código Civil Italiano trouxe, portanto, uma regra geral de responsabilidade civil, que 
englobava os danos patrimoniais e um artigo específico para tratar os danos não patrimoniais; todavia, o 
lesado somente faria jus ao segundo, desde que incorresse nos casos determinados em lei, pois ocorreria 
aquilo que se chama de reserva legal, e como já visto o artigo prevê basicamente o ressarcimento por 
danos não patrimoniais à vítima de um crime, que ainda teria de provar em sede civil o dolo ou culpa 
do lesante, visto que vedado seria utilizar-se de presunções ou responsabilidade objetiva, uma vez que a 
responsabilidade por danos não patrimoniais estaria atrelada ao Direito Penal, que refuta essas teorias42. 

O modelo italiano tentou unificar os modelos francês e alemão em uma única forma de previsão 
de danos. O francês que não distinguia os danos patrimoniais dos não patrimoniais e o alemão que 
elenca alguns direitos que violados fariam nascer um dano não patrimonial, tais como: saúde, liberdade, 
vida e outros43.

O legislador italiano, ao mesmo tempo em que limitou os casos de danos não patrimoniais aos 
previstos em lei, deixou a porta aberta, pois ao afirmar que todo crime enseja o surgimento de um 
dano não patrimonial, e como novas tipificações penais podem surgir, teoricamente mais hipóteses de 
danos não patrimoniais surgirão.

Dessa forma, o dano não patrimonial na Itália, durante longo tempo, foi interpretado de maneira 
restritiva, entendendo a doutrina e a jurisprudência que os casos ensejadores de indenização por danos 
não patrimoniais seriam apenas aqueles postos de modo expresso no Código Civil Italiano, a saber, 
os danos decorrentes da prática de crime e de ofensas escritas ou faladas que não tenham ligação ao 
objeto da causa em litígio, proferidas diante de autoridades administrativas ou judiciais, conforme faz 

40 Art. 2059 Danni non patrimoniali: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla 
legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598). 

 Artigo 185 do Código Penal Italiano: Restituzioni e risarcimento del danno. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a 
norma delle leggi civili.

 Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le 
persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

 Artigo 598 do Código Penal Italiano. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie o 
amministrative. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai 
loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, 
quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

 Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la 
cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di 
risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione 
non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

 Artigo 89 do Código de Processo Civil Italiano. Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, 
le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

 Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od 
offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di 
risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto 
della causa.

41 CANAUZ, Maurizio. L’evoluzione dela nozione di danno nella responsabilità civile: danno biológico e danno 
esistenziale, disponível em http://www.aeeeitalia.it/documenti/MAURIZIO%20CANAUZ%20Danno%20biologoco.
pdf 2010, acesso 04/03/2013, pág. 03.

42 CANAUZ, Maurizio. L’evoluzione dela nozione di danno nella responsabilità civile: danno biológico e danno 
esistenziale, http://www.aeeeitalia.it/documenti/MAURIZIO%20CANAUZ%20Danno%20biologoco.pdf 2010, 
acesso em 04/03/2013, pág. 08.

43 CANAUZ, Maurizio. L’evoluzione dela nozione di danno nella responsabilità civile: danno biológico e danno 
esistenziale, http://www.aeeeitalia.it/documenti/MAURIZIO%20CANAUZ%20Danno%20biologoco.pdf  2010, 
acesso em 04/03/2013,  pág. 05.
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menção o artigo 2059 do referido código44.
Surge, então, o conceito de dano biológico, que seria uma lesão à integridade físico-psicológica 

de uma pessoa, ofensiva ao seu direito fundamental à saúde, protegido pelo artigo 32 da Constituição 
Italiana45, procurando alargar as hipóteses de ressarcimento de danos.  Primeiramente e com temor da 
existência de indenizações em duplicidade, exigia-se que, ao se provar o dano biológico, houvesse uma 
interligação entre o dano físico-psíquico e um efetivo prejuízo financeiro, no patrimônio do lesado, 
assim fazia-se a conjugação entre o artigo 32 da Constituição Italiana e o artigo 2043 do Código Civil 
Italiano, que traz uma regra geral de responsabilidade civil46.

O dano biológico comprovar-se-ia através de uma avaliação médica do lesado, atestando um 
prejuízo de ordem físico-psicológica, que afetando a capacidade de trabalho, ou de renda da vítima, 
obrigaria um ressarcimento por parte do autor do dano ou de quem por ele tenha a obrigação de responder. 

O dano biológico nasce ligado ao artigo 2043, que apesar de ser utilizado para o enquadramento 
do dano patrimonial, como sua redação não se refere explicitamente a esse fato, usando apenas o termo 
dano injusto, doloso ou culposo, funcionaria como uma regra geral de responsabilidade civil.

Esse posicionamento de vincular o dano biológico à diminuição de renda do lesado acabou 
afrontando a garantia da inviolabilidade dos direitos do homem e o princípio da igualdade postos, 
respectivamente nos artigos 2°47 e 3°48 da Constituição Italiana, pois o dano biológico, apesar de poder 
ser o mesmo para duas pessoas, ensejaria uma indenização diferente para cada uma delas, visto que 
seria baseada no trabalho49 ou renda do lesado50.

Houve, então, a desvinculação do dano biológico da ideia de que o mesmo só existiria se 
tivesse reflexos na renda ou na capacidade laborativa do lesado, assim, o tribunal de Savona, afirmou 
que o dano biológico deve ser indenizado, independentemente do fato de haver uma incapacidade ou 
44 Todavia, autores  começaram a buscar uma nova dimensão para o artigo 2059 do Código Civil Italiano que não podia 

ficar atrelado a um entendimento tão sufocante e ao bel prazer do legislador em ampliar ou não os tipos penais e 
com eles os caos de danos não patrimoniais. O artigo 2059 do Código Civil Italiano é revisitado constitucionalmente 
e o dano biológico passa a integrá-lo, sem as limitações impostas pelo artigo de apenas considerar como dano não 
patrimonial indenizável aqueles que também forem ilícitos penais. “ L’art. 2059 non é anticostituzionale nella sua 
limitazione della riparazione AL fatto reato. Al di là Del reato,, deve, però, essere concesso Il risarcimento Del 
danno non patrimoniale anche in presenza di uma costituzionalmente qualificata. La Corte di Cassazione non há, 
quindi, aperto La via ad uma liberalizzazione incondizionata nella disciplina della riparazione delle perdite non 
patrimoniali, secondo l’auspicio di alcuni settori della dottrina: in altri termini, com Il superamento Del reato, non 
ogni figura di illecito civile può provocare La concessione Del ristoro Del danno non patrimoniale. È necessário che 
l’illecito meramente civile abbia leso um diritto costituzionalmente qualificato. (PONZANELLI, Giulio. Il “nuovo” 
danno non patrimoniale. Casa Editrice Dott. Antonio Milani, CEDAM. Padova, 2004, págs. 53 e 54).

45 Artigo 32 da Constituição Italina: Art. 32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellíndividuo 
e interesse dela collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

 Nessuno può obbligato a um determinato tratamento sanitário se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto dela persona umana”.

46 MICOLI, Alessia & PUZZO, Carmela. Bullismo e responsabilitá. Maggioli Editore, Legale Civile, 2012, pág. 45.

47 Artigo 2° da Constituição Italiana: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”.

48 Artigo 3° da Constituição Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

49 Vide CANAUZ, Maurizio. L’evoluzione dela nozione di danno nella responsabilità civile: danno biológico e danno 
esistenziale, http://www.aeeeitalia.it/documenti/MAURIZIO%20CANAUZ%20Danno%20biologoco.pdf, 2010, 
acesso em 04/03/2013, pág. 14.

50 Conforme ensina Maria das Graças Trigo: “Deste modo, surgiu o dano biológico como um tertium genus com as 
seguintes características: a) Dano comum a todos aqueles que, em consequência de uma lesão, sofrem um desrespeito 
pelo direito à saúde consagrado na Constituição; b) Dano sem consequências negativas no rendimento do lesado;  
c) E, por isso mesmo, dano que deve ser compensado de forma igual para todas as vítimas, tendo apenas em conta 
a idade e a gravidade da incapacidade temporária ou permanente. (TRIGO, Maria da Graça. “Adopção do conceito 
de ‘dano biológico’ pelo direito português”. Revista da ordem dos advogados. Ano 72, 2012, Lisboa, pág. 150)
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redução de renda, capacidade laborativa do indivíduo e que a indenização deve ser feita com base na 
equidade, utilizando-se como parâmetro a disciplina do seguro obrigatório da responsabilidade civil51. 

O dano biológico passa a ser visto como categoria autônoma, encontrando sua previsão no já 
citado artigo 32 da Constituição Italiana conjugado com o princípio geral de indenização do artigo 
2043 do Código Civil Italiano e, portanto, ensejador de indenização própria52.

O legislador italiano já buscou conceituar o dano biológico e ao fazê-lo optou por considerá-lo 
desvinculado a ideia de que o mesmo somente existiria se a renda ou capacidade laborativa do lesado 
fosse atingida e também optou por desvinculá-lo do dano patrimonial, uma vez que na lei 209 de 2005, 
a saber il códice dele assicurazioni private, traz o dano patrimonial no artigo 137 e o dano biológico 
nos artigos 138 e 139, nomeadamente no ponto 2 do artigo 138.53

51 CANAUZ, Maurizio. L’evoluzione dela nozione di danno nella responsabilità civile: danno biológico e danno 
esistenziale, http://www.aeeeitalia.it/documenti/MAURIZIO%20CANAUZ%20Danno%20biologoco.pdf,  2010, 
acesso em 04/03/2013, pág. 16.

52 Resumindo o posicionamento da Corte Constitucional Italiana, sobre o dano biológico, escreve Maria das Graças 
Trigo: “De forma clara, a Corte Costituzionale pronunciou-se no sentido de que o dano biológico constitui um dano 
base a reparar de forma autônoma em relação ao dano de perda de rendimento; mas a sua tutela fundamenta-se 
na conjugação do direito à saúde previsto na Constituição com o princípio geral de indemnização do art. 2043 do 
Codice Civile.(TRIGO, Maria da Graça. “Adopção do conceito de ‘dano biológico’ pelo direito português”. Revista 
da ordem dos advogados. Ano 72, 2012, Lisboa, pág. 151)

53 Artigo 137 (dano patrimonial) 
 1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità 

temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, 
per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e 
delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base 
del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal 
datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

 2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto 
a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte 
l’ammontare annuo della pensione sociale.

 Artigo 138 (dano biológico por lesão de não leve intensidade). Con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della 
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: 
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

 b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione 
corrispondenti all’età del soggetto leso.

 2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
 a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità 

psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle 
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da 
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

 Artigo 139 (dano biológico por lesão de leve intensidade)
 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione 

dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
 a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento 

un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale 
importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente 
secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età 
del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo 
anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; (1)
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (1) per ogni 
giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in 
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità 
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle 
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da 
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
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Antes disso, a lei italiana n° 57, de 5 de março de 2001, também já trazia uma definição 
semelhante de dano biológico54. 

O conceito de dano biológico ou dano corporal55 em Portugal tem sido utilizado, 
jurisprudencialmente, em casos de acidentes de viação, levantando a dificuldade do enquadramento dos 
danos ocorridos na tradicional divisão dos mesmos em patrimoniais e não patrimoniais e, legalmente, 
com o Decreto-Lei 352/2007, que traz uma Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho 
e Doenças Profissionais e também uma Tabela de Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito 
Civil e com a portaria n° 377/2008, que traz um regime de propostas razoáveis de indenização para 
casos de acidentes de viação56.

Portugal adota o chamado princípio da restauração integral do dano, posto no artigo 562 do 
Código Civil:

Art. 562: “Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que 
existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação”.

Referido artigo garante uma ampla indenização à vítima e a tentativa de uma total restauração57 
do dano, incluindo o código civil português os danos futuros, desde que previsíveis, a teor do artigo 
564, 2.

Art. 564, 2: “Na fixação da indemnização pode o tribunal atender aos danos futuros, 
desde que sejam previsíveis; se não forem determináveis, a fixação da indemnização 
correspondente será remetida para decisão ulterior”.

No tocante aos danos não patrimoniais importante é a regra do artigo 496, 1, do Código Civil 
Português, in verbis:

Art. 496, 1: “Na fixação da indemnização deve atender-se aos danos não patrimoniais 
que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”.

54 Legge 5 marzo 2001, n. 57: Per danno biologico si intende la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile 
di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità 
di produzione di reddito del danneggiato.

55 Ensina Armando Braga: “ A categoria conceitual do dano corporal, designado em Itália por dano biológico ou dano 
à saúde, nasce neste país por impulso essencialmente jurisprudencial, como reação a uma situação de desprotecção 
prática e concreta dos direitos fundamentais do Homem ( em particular, o direito à saúde). Com efeito, à semelhança 
do Código Civil português de 1966, o Código Civil italiano de 1942 considera e tutela à vítima do dano quase que 
exclusivamente na sua vertente de homem produtor de riqueza, (homo economicus ou homo faber), configurando 
tal dano apenas quanto aos efeitos da diminuição da capacidade de ganho, excluindo, limitando ou condicionando 
a reparação do dano não patrimonial e omitindo o dano corporal em si e por si considerado. (BRAGA, Armando. 
A reparação do dano corporal na responsabilidade civil extracontratual. Almedina, Coimbra, 2005, pág. 37 a 39).  
E prossegue adiante: “O dano moral consiste, em princípio, numa pertubação psicológica temporária da vítima, 
constituindo um dano-consequência, em sentido próprio, do evento lesivo da saúde. Por seu turno, o dano biológico 
revela-se no efeito interno do evento lesivo da saúde, devendo a sua existência ser provada, independentemente 
da relevância assumida pelas eventuais consequências externas do evento lesivo (com efeitos de ordem  moral 
ou patrimonial” (BRAGA, Armando. A reparação do dano corporal na responsabilidade civil extracontratual. 
Almedina, Coimbra, 2005, pág. 47 e 48)

56 Sobre o tema vide Armando Braga, citado por Maria da Graça Trigo, que completa: “Como afirma o preâmbulo 
do Decreto – Lei n° 352/2007 – numa orientação que aplaudimos – há contudo que distinguir os dois âmbitos: “No 
direito laboral(...) está em causa a avaliação da incapacidade de trabalho resultante de acidente de trabalho ou doença 
profissional que determina perda da capacidade de ganho, enquanto que no âmbito do Direito Civil, e face ao princípio 
da reparação integral do dano nele vigente, se deve valorizar percentualmente a incapacidade permanente em geral, 
isto é, a incapacidade para os atos e gestos correntes do dia a dia, assinalando depois e suplementarmente o seu reflexo 
em termos da actividade profissional específica” do lesado (TRIGO, Maria da Graça. “Adopção do conceito de ‘dano 
biológico’ pelo direito português”. Revista da ordem dos advogados. Ano 72, 2012, Lisboa, págs. 148 e 149)

57 Afirma Armando Braga: “Uma vez que nem sempre se mostra possível a restauração natural, a lei prevê o 
recurso (subsidiário) à indemnização em dinheiro...Vide (BRAGA, Armando. A reparação do dano corporal na 
responsabilidade civil extracontratual. Almedina, Coimbra, 2005, pág. 227.) 
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No Brasil, preceituam os artigos 944, 949 e 950 do Código Civil: 
Art. 944: A indenização mede-se pela extensão do dano.

Art. 949: No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido 
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de 
algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950: Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu 
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das 
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão 
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que 
ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada 
e paga de uma só vez.

A adoção do dano biológico, como dano autônomo, fugindo-se da tradicional divisão dos danos 
patrimoniais e não patrimoniais (ou morais) afigura-se mais correta, uma vez que os danos patrimoniais 
ou morais são insuficientes para captarem a extensão dos danos à saúde que uma pessoa pode sofrer. 
Isso é verdade, sobretudo, no ordenamento jurídico brasileiro, que ao usar um termo mais restrito do 
que o português, a saber, dano moral no lugar de dano não patrimonial e ao vincular-se a ideia de 
trabalho e renda nos artigos acima expostos, parece ultrapassado da sistemática de amplo ressarcimento 
e abrangência dos danos que uma pessoa pode sofrer.

Caso não se reconheça o dano biológico como dano autônomo, o seu conceito, deve porém ser 
utilizado como fundamentação para uma justa indenização ao lesado, pois contemplativa de questões 
que ultrapassam as tradicionais limitações conceituais dos danos patrimoniais e não patrimoniais58.

Assim, não se confundem a angústia e a ansiedade, captadas pelo dano moral, com a depressão 
ou transtornos obsessivos compulsivos, doenças ou transtornos comportamentais clinicamente 
diagnosticadas, por médicos ou psicólogos. Também não se confunde a perda de um braço, por exemplo, 
com uma indenização por lucros cessantes, no sentido de que essa pessoa ficará impossibilitada de 
trabalhar em sua antiga função, mesmo porque a vítima poderia nem sequer trabalhar.

Os danos à saúde, temporários ou permanentes, descolam-se da tradicional dicotomia e merecem 
uma reparação própria, baseada na doutrina do dano biológico59.

58 Cita Armando Braga: Num esforço de ultrapassar os conceitos clássicos, o ac. Da RP (AZEVEDO RAMOS) de 
7 de abril de 1997 reconheceu expressamente o dano biológico. O referido aresto caracterizou esse dano como a 
limitação de capacidade de viver a vida por parte da vítima, comparativamente com a forma como ela vivia antes 
do facto lesante; considerando-o uma forma de violação da personalidade humana do gozo de bens espirituais, 
insuscetíveis de avaliação pecuniária: a saúde, a inteligência, os sentimentos, a vontade, a capacidade efetiva e 
criadora, a liberdade, a reserva da privacidade individual, o prazer proporcionado pela vida e pelos bens materiais. 
Considerou o tribunal que a desvalorização física do lesado, resultante de facto lesivo, consubstancia também um 
prejuízo concreto, por consistir na privação da efectiva utilidade que um corpo são proporciona, reportável a valores 
de ordem espiritual, ideal ou moral. Esta acórdão da RC distingue este dano biológico do desgosto que a vítima sente 
em virtude de se encontrar diminuída nesses valores não patrimoniais. Segundo este aresto, o dano biológico, ao 
representar uma alteração morfológica do lesado, com o cortejo de todas as incapacidades funcionais e com a perda 
de fruição de prazeres da vida, é merecedor de condigna compensação, tal como a que é atribuída pelas dores físicas 
e sofrimentos psíquicos, devendo ser fixado um quantitativo unitário, nos termos do artigo 496 do Código Civil. Veio, 
posteriormente, o AC. Do STJ (OLIVEIRA BARROS) de 3 de junho de 2204 considerar “dano biológico flagrante” 
a perda da visão do olho direito, vindo, contudo, a associar a reparação indemnizatória à consequente diminuição da 
capacidade de ganho.” (...) Em regra, a indemnização é fixada sob a forma de capital, podendo, contudo, nos casos 
em que os danos revistam uma natureza continuada e, a pedido da vítima, ser fixada, total ou parcialmente, sob a 
forma de renda (art. 567 do Código Civil)(BRAGA, Armando. A reparação do dano corporal na responsabilidade 
civil extracontratual. Almedina, Coimbra, 2005, págs. 230, 231 e 232).

59 Sobre as implicações à saúde do lesado e a determinação médica do dano biológico, vide  Marco Rossetti: “La nozione 
di danno biologico è uma nozione naturalistica, la quale indica um fatto oggettivamente descrivibile e percepibile: 
essa designa la lesione oggettiva della sanitá mentale o corpórea. Il danno biológico in quanto tale è nozione che 
costituisce oggetto di Studio da parte della medicina legale. (ROSSETTI, Marco. Il danno da lesione della salute. 
Biologico-patrimoniale-morale. La Casa Editrice CEDAM, Padova, 2001, pág. 211.
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No caso específico do bullying, os danos à saúde mental ou física podem perdurar toda uma vida. 
São doenças ou transtornos comportamentais como, por exemplo: febres (CID 10 R-50); gastrites, (CID 
10 – K 29), anorexia nervosa e transtornos de alimentação em geral (CID 10 F-50.0), bulimia nervosa 
(CID 10 – F50.2), enxaquecas (CID 10 G 43), transtornos obsessivos compulsivos (F 42.0; F 42.1;  
F 42.2; F 42.8), neurose (F 42.9) depressão (F 32 e F 33), síndrome do pânico (CID 10 F 41.0), além 
é claro de danos corporais sofridos como surras, braços e pernas quebrados que podem nunca mais ter 
seus movimentos reparados ou necessitar de longas sessões de fisioterapias, perdas ou inutilização de 
membro ou função e recurso ao uso de cigarros, álcool e drogas, fatos que também podem ocasionar 
sérias enfermidades.

A vítima de danos à saúde, em específico o bullying, pode necessitar de tratamento médico, 
fisioterapêutico, psicológico e tomar medicamentos por longos períodos de tempo e às vezes por toda 
a vida. Nesses casos, indenização em forma de renda, a teor do artigo 567 do Código Civil Português.

Art. 567, 1: Atendendo à natureza continuada dos danos, pode o tribunal, a requerimento 
do lesado, dar à indemnização, no todo ou em parte, a forma de renda vitalícia ou 
temporária, determinando as providências necessárias para garantir o seu pagamento.

No Brasil, o já citado artigo 950 do Código Civil, por ligar-se à questão de trabalho ou renda, 
não parece encaixar-se muito bem com os casos de bullying.

3.2. o dAno eXistenciAl e o bullying

A crescente necessidade de proteção aos direitos da personalidade, cujas violações ou formas de 
violações, diretas ou indiretas, multiplicam-se em uma sociedade cada vez mais complexa, exige uma 
interpretação do Código Civil feita à luz da Constituição e da consagração dos direitos fundamentais 
esculpidos em seu texto60. 

O crescimento da tutela da personalidade, o século XXI seria o século do direito das pessoas, 
estaria expresso no chamado dano existencial61, sugestivo da valoração da vida, naquilo que a torna 
feliz e singular, desprendendo-se daquela concepção genérica e abstrata dos direitos da personalidade 
postos de forma igualitária para todas as pessoas; ao contrário, necessário se faz que a pessoa seja vista 
em sua individualidade, naquilo que a torna única, diferente, que caracteriza a sua existência particular, 
o seu mundo. Deve-se ter em mente o homem concreto, fugindo-se de figuras como o homem-padrão, 
o homem-médio, enfim, aos modelos de pessoas, pois esses não existem no mundo concreto.62.

Seriam exemplos de danos existenciais a indução ao uso das drogas, do álcool, ou do fumo, às 
alterações de vida que sofrem aqueles que são reflexamente afetados, na sua vida familiar ou social, 
com lesões ou perturbações na existência de outrem: por exemplo, a dos que ficam a suportar ou a 

60 FRADA, Manuel A. Carneiro da. “Nos 40 do Código Civil Português  - Tutela da Personalidade e Dano Existencial”. 
Themis, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa- Código Civil Português – evolução e perspectivas 
actuais – Edições Almedina, Coimbra, Maio de 2008, pág. 49.

61 O dano existencial nasceria, na doutrina italiana, da necessidade de melhor garantir uma ampla proteção ao indivíduo 
devido à insuficiência do sistema de ressarcimento até então proposto: “ I suoi fautori sostengono, infatti, Che La nota 
tripartizione danno biológico-danno morale-danno patrimoniale (qualora sussistente) mal si attaglia ad offrire uma 
tutela effettiva a tutte Le conseguenze negative derivanti da um illecito civile: in particolare, viene posto l’accento 
sull’insufficienza delle categorie Del danno biológico e Del danno morale a coprire tutta La sfera dei pregiudizi 
di natura non patrimoniale. (PONZANELLI, Giulio. Critica Del Danno Esistenziale. Casa Editrice Dott. Antonio 
Milani (CEDAM), Padova, 2003, pág. 18)

62 FRADA, Manuel A. Carneiro da. “Nos 40 do Código Civil Português  - Tutela da Personalidade e Dano Existencial.” 
Themis, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Código Civil Português – evolução e 
perspectivas actuais – Edições Almedina, Coimbra, Maio de 2008, pág. 50.
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amparar a necessidade de sujeitos atingidos por uma invalidez ou doença, que os obriga a encargos 
e papéis assistenciais; às disfunções na vida decorrentes de más experiências em instituições como a 
escola; pela supressão da autoestima63.

Segundo Paolo Marioti, o dano existencial é o dano que atinge a vida cotidiana, com reflexos, 
não perfeitamente identificáveis como doenças, mas que afligem a existência da pessoa, como insônia, 
tiques nervosos, dislexias, tonturas64. Fere-se, assim, o mundo familiar e de afeto da pessoa, seus direitos 
de personalidade, protegidos, na Itália, no artigo 2° da Constituição Italiana65.

Importante destacar que os danos existenciais não se circunscrevem a pessoa em si, eles 
também englobam a pessoa como ser social, uma vez que a pessoa vive e se constrói em sociedade, 
na convivência humana.

A satisfação de pretensões existenciais está, muitas vezes, ligadas a contratos firmados, sendo 
certo que a responsabilidade contratual também envolve danos existenciais66, o contrato de educação 
é um bom exemplo disso, uma vez que os pais ao confiarem o seu filho a uma escola, atribuem a essa 
uma série de obrigações que vão muito além do simples ensino tradicional de matérias escolares, pois 
envolve o aluno em todas as suas dimensões, com a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
mais propensa a traumas e suscetibilidades, pela sua condição de vulnerabilidade, do que as pessoas 
adultas. 

Nessa concepção de dano existencial, o bullying não afeta apenas a criança ou ao adolescente, 
mas toda a sua família, vítimas secundárias da agressão, donas, todavia, de uma pretensão autônoma, 
posto que atingidas existencialmente67.

63 Exemplos colhidos de Manuel da Frada, que ensina ainda: “Não obstante, há ainda aqui uma relação difícil de 
estabelecer entre a perturbação de vida daí advinda e o dano biológico ou o dano da saúde em sentido próprio. Pois 
está em causa o impacto da lesão que a pessoa sofreu na sua integridade física na sua realidade mais global. Parece 
que se transcende um nível meramente biológico, o nível daquilo que é passível de averiguação ou testificação 
médica, para nos situarmos no plano dinâmico da vida da pessoa e das suas condições concretas (atingida que foi por 
uma lesão de saúde). E continua adiante “(...) a verdade é que a causa de sofrimento do sujeito (passado o momento 
inicial da dor e dos incômodos do tratamento) supera o plano do dano biológico, e mesmo de uma eventual patologia 
psíquica. Na verdade, está em jogo a sua autoestima e as representações e imagens que cada um tem de si próprio e 
do papel que considera poder desempenhar ou ser chamado a desempenhar no mundo. Estes aspectos, mesmo que 
consequências da lesão, suplantam o lastro físico determinado por essa lesão. O que os danos existenciais cobrem 
são, afinal, perturbações de vida, derivadas embora de uma lesão à saúde, mas que ultrapassam o âmbito estrito ou 
o alcance próprio de um diagnóstico médico. (FRADA, Manuel A. Carneiro da. “Nos 40 do Código Civil Português  
- Tutela da Personalidade e Dano Existencial”. Themis, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa– 
Código Civil Português – evolução e perspectivas actuais – Edições Almedina, Coimbra, Maio de 2008, págs. 52 a 
55).

64 MARIOTTI, Paolo; TOSCANO, Giovanni. “Danno Psichico e Danno Esistenziale. Voci da um convegno com 
commento giurisprudenziale”. Medicina e Diritto. Giuffrè Editore, Milano, 2003, pág. 07.

65 Artigo 2° da Constituição Italiana: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.

66 FRADA, Manuel A. Carneiro da. “Nos 40 anos do Código Civil Português - Tutela da Personalidade e Dano 
Existencial”. Themis, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Código Civil Português – 
evolução e perspectivas actuais – Edições Almedina, Coimbra, Maio de 2008, pág. 64.

67 Ensina Manuel da Frada: “(...) estamos perante vítimas secundárias de uma lesão a um direito de personalidade que 
atingiu (directamente) outros. Contudo, o reconhecimento, a essa vítima secundária, de uma pretensão autônoma 
de tutela – nomeadamente, ressarcitória – contra o infractor implica uma decidida superação de concepções 
individualistas da pessoa. Esta passa a ter de ser assumida na sua dimensão relacional: como família, como amor, 
como amizade, em suma, enquanto cume de uma teia de relações que a co-constituem enquanto pessoa e sem a 
qual ela não pode ser pensada na sua autêntica realidade.  E continua: “Se o ser da pessoa é um ‘ser com os outros’ 
ou um ‘ser com outros’, aquilo que afecta estes afecta-a também a ela, e pode ser entendido como dano existencial. 
O que é curioso é que, afinal, a tutela autônoma dessa dimensão relacional da pessoa perante terceiros significa a 
admissão de uma posição de personalidade dotada de protecção erga omnes, mas fundada numa relação. (FRADA, 
Manuel A. Carneiro da. “Nos 40 do Código Civil Português  – Tutela da Personalidade e Dano Existencial”. Themis, 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Código Civil Português – evolução e perspectivas 
actuais- Edições Almedina, Coimbra, Maio de 2008, págs. 56 e 57).
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A proteção dos direitos da personalidade encontra-se positivada no Art. 70 do Código Civil 
Português:

Art. 70: (Tutela Geral da Personalidade)
1 - “lei protege todos os indivíduos contra qualquer ofensa à sua personalidade física 
ou moral”
2 - “Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada 
ou ofendida, pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com 
o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida”.

O Código Civil Brasileiro traz regra semelhante em ser artigo 12:
Art. 12: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

3.3. A responsAbilidAde consumeristA e o bullying 
Pelo Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, os alunos são consumidores e as escolas 

particulares são fornecedores de serviço, a teor dos artigos 2° e 3° da lei consumerista:
Art. 2°: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
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.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo 
as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Dessa forma, no Brasil, a responsabilidade civil das escolas particulares por prática de bullying, 
enquadrar-se-ia, na responsabilidade consumerista, sendo, assim, objetiva, a teor do artigo 14 do 
Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos.

Em Portugal, existe a lei 24/96, de proteção ao consumidor e um anteprojecto de Código do 
Consumidor, que se aprovado trará conceitos de consumidor68 e prestador de serviços69, parecidos 

68 Anteprojeto Art. 10 (Consumidor)
 1. Considera-se consumidor a pessoa singular que actue para a prossecução de fins alheios ao âmbito da sua actividade 

profissional, através do estabelecimento de relações jurídicas com quem, pessoa singular ou colectiva, se apresenta 
como profissional.

 2. Não obsta à qualificação nos termos do número anterior o facto de essa relação ser estabelecida com organismos 
da Administração Pública, com pessoas colectivas públicas, com empresas de capitais públicos ou detidos 
maioritariamente pelo Estado, com as Regiões Autónomas ou com as autarquias locais e com empresas concessionárias 
de serviços públicos.

69 Artigo 404 (Prestador de serviços)
 1. Para efeitos da presente secção, considera-se prestador de serviços a pessoa singular ou colectiva, de direito privado 

ou de direito público, que, no âmbito das suas actividades profissionais ou de serviço público, fornece um serviço, 
directamente ou utilizando um representante ou um mandatário dela juridicamente dependente.

 2. Quando o prestador de serviços não estiver estabelecido em território português, o representante ou mandatário 
referido no número anterior é também considerado prestador de serviços.
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com os da lei brasileira, além da culpa presumida para as relações de consumo, o que reforçaria a já 
existência de culpa presumida para as relações contratuais previstas no Código Civil Português:

Artigo 401: (Responsabilidade do prestador de serviços)
O prestador de serviços é responsável pelos danos causados por sua culpa, no âmbito 
da prestação do serviço, à saúde e à integridade física do consumidor ou a bens móveis 
ou imóveis, incluindo os que foram objecto do serviço prestado.
Artigo 402: (Culpa)
1. O ônus da prova da falta de culpa compete ao prestador do serviço.
2. Para apreciar a culpa atender-se-á a um comportamento do prestador de serviços 
que garanta, em condições normais e razoavelmente previsíveis, a segurança que 
legitimamente se pode esperar.

Os casos de bullying representam, assim, uma má prestação do serviço prestado, ensejadora de 
responsabilidade civil escolar.

conclusÃo

Atualmente, o fenômeno do bullying é cada vez mais presente ou sentido na sociedade, fato 
que passou a exigir dos operadores do Direito, respostas na área civilista, notadamente, no tocante às 
indenizações e também no Direito Penal, tipificando-se o bullying como crime.

A existência de um contrato de educação coloca o bullying no campo da responsabilidade civil 
contratual, embora seja possível pensar-se na concorrência de responsabilidades, a saber, a contratual 
e a extracontratual, devido, sobretudo, à ofensa a direitos absolutos.

O bullying consiste em práticas reiteradas de agressões físicas e/ou morais, tendo como pano 
de fundo uma relação de poder e podendo acarretar graves sequelas as vítimas.

A indenização decorrente do bullying visando reparar danos patrimoniais e morais parece ser 
insuficiente, exigindo do operador do Direito a pesquisa da possível ocorrência de outros danos, que 
fugindo da dicotomia tradicional, amparam de forma mais sólida a vítima.

Os danos biológico e existencial configurariam danos autônomos, indenizáveis de per si ou pelo 
menos devem servir de fundamentação das decisões exigindo uma indenização mais justa e correlata 
nos casos de bullying.

As escolas particulares são responsáveis civilmente e devem indenizar as vítimas de bullying e 
essa indenização pode ser dada não apenas a criança ou ao adolescente, vítima primeira, mas também 
aos genitores, atingidos biológica e existencialmente pelo bullying.
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o processo judiciAl rAndÔmico como propostA pArA melhor 
eFiciênciA nA prestAÇÃo judiciAl

joão raFael Furtado1

resumo:

O presente trabalho pretende analisar as funções dos magistrados, seu poder e responsabilidade, bem 
como a possibilidade de aplicação no direito brasileiro do processo virtual randômico, garantindo a 
distruição aleatória de todos os novos processos judiciais eletrônicos em todo o território brasileiro, 
visando alcançar o ideal da Democracia.
 

pAlAvrAs-chAve: 

Processo. Randômico. Democracia. Magistrados. Responsabilidade. Poder.
 

AbstrAct:

This study aims to examine the power and responsibility that magistrates have and the possibility of 
applying in the Brazilian law the randomic judicial process, ensuring random distribution for all new 
electronics lawsuits throughout the Brazilian territory, intending to achieve the democracy goal. 

Keywords: 

Process. Randomic. Democracy. Magistrate. Responsibility. Power.

1. introduÇÃo

O presente trabalho, é importante que seja registrado, não tem como objetivo propor a revogação 
de leis e códigos hoje vigentes no País (pelo menos não nesse momento). Esse estudo se propõe antes 
e acima de tudo a incentivar o debate e instigar os operadores e acadêmicos do Direito a refletirem 
sobre a atual estrutura  do Judiciário brasileiro, especialmente no que diz respeito ao processo judicial. 
Na verdade, o que se pretende é fazer um ensaio acerca daquilo que será denominado de “processo 
judicial randômico”. 

Reconhecer a difícil prestação judicial brasileira é o ponto de partida desse artigo científico. 
Sem discutir, nesse momento, acerca das causas dos problemas que vêm enfrentando o Judiciário no 
Brasil. É inegável que quem mais sofre com os processos judiciais morosos, onerosos, burocráticos 
e, às vezes, parciais, é o cidadão.

Com o avanço da Internet a comunicação entre as pessoas foi facilitada. A rede mundial 
de computadores conectou o mundo e criou um grande espaço virtual propício a gerar negócios 
independentemente das barreiras geográficas.

1 Advogado. Doutorando em Direito Comercial pela PUC-SP. Mestre em Direito Constitucional nas Relações 
Privadas pela UNIFOR. Especialista Processo Civil pela FFB/FGV. Diretor Jurídico do Bloco Mercosul de 
Jovens Empresários e da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Conselheiro Titular do CONAT – 
Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará. Professor de Direito Empresarial na Faculdade 
Farias Brito.



DIÁLOGO JURÍDICO

146 JOÃO RAFAEL FURTADO

O Poder Judiciário, no Brasil, vem implantando o processo judicial eletrônico. Em todo o território 
brasileiro já se utiliza sistema eletrônico de processos, onde todas as novas demandas de competência 
dos Juizados Especiais, Varas Cíveis e Fazendárias tramitam virtualmente, havendo diferentes regras 
de utilização desse sistema dependendo do Estado da Federação. Os Tribunais Superiores também 
iniciaram a virtualização dos seus processos, sendo seguidos por diversos tribunais estaduais.

 Porém, será a virtualização do processo judicial o último e/ou mais importante passo para 
se resolver o problema da prestação jurisdicional no Brasil? Será que a virtualização dos processos 
resolverá, por exemplo, o problema da morosidade, onerosidade, da corrupção e do patrimonialismo 
que ainda afeta o Judiciário brasileiro? Como pode o processo judicial eletrônico auxiliar na criação de 
critérios nacionais e objetivos para a ascensão na carreira da magistratura pelo críterio de merecimento?

Essas e outras questões serão debatidas no presente estudo. 

No primeiro capítulo será abordado questões acerca do Poder Judiciário e o processo judicial. 
No segundo capítulo se discorrerá acerca do “processo judicial randômico” e como pode ser utilizado 
como ferramenta para o possível melhoramento na prestação jurisdicional. Para a realização desse 
artigo, a metodologia empregada foi empírica, bibliográfica e documental.

1 - o poder judiciário e o processo judiciAl

1.1. conteXtuAlizAÇÃo histÓricA 

A Teoria da Separação dos Poderes desenvolvida por Montesquieu, no livro O Espírito das 
Leis (1748), teve como objetivo moderar o Poder do Estado, dividindo-o em funções e atribuindo 
competências a diferentes órgãos do Estado. Com a referida obra, entendeu-se que os Poderes deveriam 
ser independentes e harmônicos entre si, construindo-se as bases do Estado Democrático2.

Enquanto o Poder Legislativo tem a função de elaborar as leis e o Poder Executivo de executá-las, 
o Poder Judiciário tem a obrigação de julgar quaisquer conflitos que possam surgir, interpretando e 
aplicando a lei, de forma imparcial e justa.

Para solucionar as contendas colocadas à apreciação do Poder Judiciário é utilizado o processo 
judicial, onde as partes, formando a relação processual, submetem ao crivo do magistrado sua pretensão, 
requerendo, ao final, o julgamento e resolução da demanda.

Todavia, nem sempre isso foi assim.

Com forte influência do Direito Português (ou melhor, da Coroa Portuguesa), o sistema de 
repartição de Poderes no Brasil sofreu, durante toda a sua história, grande submissão ao poder do Rei 
e, em noutras épocas, do Imperador.

Com efeito, durante as fases do Brasil Colônia e Império, até o início da fase republicana (arrisca-se 
dizer), o Poder Executivo sempre teve papel prepoderante sobre os demais Poderes.

Os magistrados, oriundos da escola portuguesa (aonde, no início, era único local onde poderiam 
receber suas letras jurídicas), começavam suas carreiras no Brasil indicados pelo Rei de Portugual 
para prestar serviço em pequenas Províncias.

2  Onde o Poder emana do Povo, atuando os agentes do Estado como seus representantes.
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Nessas Províncias, em regra afastadas por grandes distâncias das “cidades” e com poucos 
atrativos, os magistrados tinham que conviver com grandes proprietários de terra, verdadeiros senhores 
daquela localidade.

Não se pode olvidar que, em regra, o objetivo na carreira da magistratura, como, quiçá, em 
qualquer profissão, é de ascender e chegar a prestar seus serviços em instâncias superiores, envolvendo-se 
em causas mais complexas, com em novos desafios.

Dessa forma, a “magistratura era a forma privilegiada de ingresso na elite política imperial. 
A carreira dos magistrados era dirigida para esse objetivo e poderia assumir caminhos diversos, de 
caráter judicial, político ou administrativo” (KOERNER, 1998). 

Isso implicava numa série de trocas de favores entre os magistrados e as autoridades do “Poder”, 
que resultava no desvio da prestação judicial realizada pelo juiz. 

Mesmo com o advento da República essa situação pouco mudou, uma vez que os grandes 
latifundiários de terra ainda detinham junto ao magistrado uma relação próxima e política, consistindo 
na troca de favores.

Somente com o aumento das garantias dos magistrados, decorrentes de inúmeras reformas 
legislativas, foi que a classe começou a ganhar autonomia e independência, passando a julgar com 
mais imparcialidade, sendo suas garantias e direitos adquiridos definitivamente com a codificação 
soberana da Constituição Federal Brasileira de 1998. 

1.2. o Aumento do judiciário 

Com o aumento do poder dos magistrados, derivado parte por suas atribuições, parte por suas 
garantias constitucionais, o que se tem constatado é que sua a responsabilidade não avançou tal qual 
proporção ao poder adquirido ao longo dos últimos anos.

Numa sociedade Democrática, onde as pessoas devem ter igualdade de direitos e obrigações, 
é necessário haver uma relação diretamente proporcional entre poder e responsabilidade. 

 Na prática, com o grande avanço dos direitos sociais e o overload legislativo3, o Judiciário 
passou a ser o Poder que de fato determina os rumos do Estado, em qualquer esfera. Os juízes passaram 
a ocupar o espaço destinado eminentemente ao Poder Legislativo e ao Executivo, com o forte argumento 
que detém a palavra final sobre o regimento do Estado, isto é, a Constituição e suas leis.

Todavia, não se deve esquecer que os magistrados são pessoas falíveis e susceptíveis a erros, 
devendo estar seus atos sujeitos ao controle. A possibilidade de responsabilização deve ser inerente a 
qualquer pessoa, sob pena de se perder o próprio sentido do que é o Estado de Direito. A impossibilidade 
de se responsabilizar os magistradores pelos seus atos, de imunizar a própria ilegalidade, é algo 
inconcebível em uma sociedade organizada e democrática, uma vez que com o grande poder advém 
também grandes responsabilidades. 

3  Overload legislativo caracteriza-se pelo aumento desmedido e sem controle na produção de novas leis. 
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1.3. o processo judiciAl

A morosidade no Poder Judiciário, identificada e reconhecida como problema que afeta 
diretamente a boa prestação judicial, começou a ser combatido com uma série de ações (como, por 
exemplo, o programa de metas para julgamentos prioritários) e especificamente com a implantação 
do processo judicial virtual.

A Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo 
judicial  no Direito brasileiro, modificou o processo judicial para trazer mais celeridade as demandas 
dos jurisdicionados.

A implantação do processo judicial eletrônico tornou-se realidade à medida que o Direito evoluiu, 
moldando-se às necessidades de uma nova sociedade, altamente tecnológica e informada, em grande 
parte devido à globalização da economia e dos meios de comunicação.

Porém, até que ponto pode-se afirmar que o processo eletrônico resolveu os problemas existentes 
no processo judicial? É correto afirmar que com a virtualização dos seus processos o Judiciário passou 
a ser mais célere? Menos burocrático? Mais imparcial? Mais justo? 

2 - o processo judiciAl rAndÔmico

2.1. AbordAgem iniciAl sobre o temA

Random, palavra da língua inglesa, significa algo que é aleatório, ocasional, fortuito. O termo 
randômico, inspirado na palavra norte-americana, significa fenômeno acidental, que ocorre sem intenção 
ou participação direta para sua efetivação.

Sendo o processo judicial instrumento utilizado para a resolução de conflitos submetidos ao 
magistrado, parece estranho afirmar que o processo pode ser algo ocasional, fortuito. Estranho pois as 
partes envolvidas no processo são determinadas, bem como o juízo que deve apreciar a causa também 
deve ser certo.

Assim sendo, o que significa o termo “processo judicial randômico”? Esse termo, criado e 
desenvolvido para fins desse trabalho, encontra seu significado com a análise da virtualização do 
processo judicial, em operação no Brasil. 

Com a virtualização do processo judicial, o papel escrito desaparece e a informação se torna mais 
rápida e acessível. Os magistrados tem condições de prestar a tutela jurisdicional de maneira mais eficiente, 
uma vez que não necessitam de servidores para o trabalho processual-meio, podendo, inclusive, despachar 
e julgar processos de qualquer localidade, com a mera inserção da sua assinatura eletrônica e senha.

O processo judicial virtual atendeu importante princípio: a celeridade processual. Contudo, será 
a virtualização do processo judicial suficiente para solucionar todos os problemas hoje encontrados 
no Poder Judiciário?
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Com o processo virtual importante passo está se dando rumo a efetiva prestação jurisdicional 
às partes envolvida na contenda judicial. Contudo, muito ainda se deve avançar. 

Com efeito, são comuns as notícias sobre desvios de conduta no Judiciário, seja através da 
prática velada da corrupção, ativa ou passiva. Pretender com esse trabalho abolir esses descaminhos 
é tarefa fantasiosa e talvez verdadeira falácia.

O que se pretende é discutir alternativa à questão da ineficácia da prestação jurisdicional, 
propondo instrumento que, se não resolve completamente os problemas hoje encontrados, de alguma 
forma pode auxiliar no seu combate, trazendo possíveis benefícios para a magistratura e para a sociedade.

O “processo judicial randômico” consiste na distribuição aleatória dos processos judiciais 
virtuais para todo o território brasileiro, independente da territorialidade processual. Com a finalização 
da virtualização de todos os processos  nos Tribunais do Brasil e a implantação do processo randômico, 
todas novas ações seriam distribuídas aleatoriamente a qualquer magistrado no Brasil, dificultando 
corrupção processual e o patrimonialismo, garantindo, ainda, a distribuição igualitária dos processos aos 
juízes, podendo ser criados critérios nacionais e objetivos para ascensão na carreira por merecimento. 

2.2. corrupÇÃo processuAl e pAtrimoniAlismo no judiciário

É natural que os atos praticados pelo seres humanos apresentem falhas. Se assim não fosse, 
perderia-se capacidade fundamental advinda da evolução humana: errar, aprender com os erros 
e melhorar a conduta. Porém, o ser humano do qual menos se espera imperfeições é aquele que 
desempenha a função de magistrado.

Com efeito, a atribuição de julgar o semelhante, podendo-se aplicar sanções e ordenar condutas 
não é fácil ou vacilante. Na verdade, ao optar por essa carreira, está a pessoa ciente que a lei4 exige que 
o juiz mantenha “conduta irrepreensível na vida pública e particular” e que lhe é “vedado frequentar 
lugares onde sua presença possa diminuir a confiança e a consideração de que deve gozar o magistrado, 
ou possa comprometer o prestígio da Justiça”. 

Não é o juiz pessoa comum. Pela sua função, exerce o magistrado atividade fundamental para 
a organização da sociedade civil, velando pela sua ordem e manutenção. É exatamente por isso que 
a pessoa que deseja exercer a função de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), deve ter como requisito indispensável  “notável saber jurídico e reputação 
ilibada”.  

Para desempenhar sua atividade com imparcialidade, independência e tranquilidade, é garantido 
ao magistrado uma série de benefícios previstos constitucionalmente, como a irredutibilidade salarial, 
vitaliciedade, inamovibilidade, aposentadoria com os vencimentos do cargo, foro privilegiado etc. 

Ao contrário do que se poderia esperar da imagem que a sociedade deveria ter do Poder 
Judiciário, pesquisa realizada pelo Vox Populi, a requerimento da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), revelou que 77% (setenta e sete por cento) dos entrevistados acreditam ser a corrupção algo 
muito grave no Brasil, destacando, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), índice de 7,36 (sete vírgula 
trinta e seis) acerca da existência de corrupção no âmbito do Judiciário.

4  Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 
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A referida pesquisa foi encomendada como parte do primeiro produto do Centro de Referência 
do Interesse Público da Universidade. Foram entrevistadas 2.421 (duas mil, quatrocentas e vinte e 
uma) pessoas entre os dias 10 e 16 de maio de 2008.

Pelo resultado da pesquisa, observa-se a preocupação do povo brasileiro em relação à corrupção 
e, ainda, à falta de confiança junto ao Poder Judiciário, que, em tese, deveria estar acima de qualquer 
suspeita.

O assunto é relevante e não importa somente aos magistrados (afetados diretamente com notícias 
de corrupção), mas a toda sociedade, vez que a corrupção no Judiciário diminui a credibilidade em um 
dos Poderes da República, podendo a descrença atingir o próprio regime Democrático. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolve importante função na correção (e repressão) 
dos desvios das finalidades dos magistrados, tendo destaque inúmeras decisões que aposentaram 
magistrados precocemente ou aplicaram alguma reprimenda devido à comprovação da prática corruptiva.

Recentemente instalou-se discussão perante o Supremo Tribunal Federal acerca das funções e 
poderes do Conselho Nacional de Justiça e a possibilidade de instauração e julgamento de processos 
ético-disciplinares contra juízes sem ter que se esperar pela ação das Corregedorias dos Tribunais locais. 
Referida competência estava suspensa por força de uma decisão liminar concedida pelo próprio STJ, 
de lavra do Ministro Marco Aurélio. 

Todavia, por seis votos a cinco acenou-se sobre o entendimento acerca dos limites de poder 
de atuação do CNJ, sendo a decisão no sentido de permitir ao Conselho investigar os magistrados.  
A decisão foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros contra a Resolução 135/10 do CNJ que fixou regras para o trâmite de processos disciplinares 
contra juízes. 

A decisão do STF aponta para o sentimento que vem se alastrando pelo povo brasileiro, em que 
somente uma nação suicida deixa de responsabilizar os servidores e os membros do Estado por suas ações.

E o que o “processo judicial randômico” tem a ver com a corrupção ou o patrimonialismo no 
Poder Judiciário? Ora, com a distribuição aleatória do processo judicial para qualquer juiz no território 
brasileiro seria dificultada a corrupção processual, uma vez que dificilmente a parte deteria o poder de 
influenciar o julgamento de um determinado processo.

Imagine-se a hipótese de uma empresa situada no Estado do Ceará interpor ação judicial para 
discutir o pagamento de multa contratual devida pela rescisão operada por outra empresa também 
situada no mesmo Estado. Sendo a ação interposta, é distribuída para a cidade de São José, Santa 
Catarina. É difícil acreditar que as empresas cearenses poderiam exercer influência perante o magistrado 
responsável pelo julgamento da causa, devido não só à distância e à provável falta de proximidade com 
o juiz local, bem como na incerteza que sua investida corruptiva poderia ser frutífera ou desastrosa.

Ademais, certamente os magistradores teriam mais liberdade para poder decidir com 
imparcialidade e justiça, sem temer tomar decisões que pudessem vir a desagradar amigos ou familiares. 
É óbvio que distorções ainda ocorreriam, porém com a distribuição randômica do processo judicial 
em muito poderia se contribuir para evitar tais situações.



DIÁLOGO JURÍDICO

151O PROCESSO JUDICIAL RANDÔMICO COMO PROPOSTA PARA MELhOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JUDICIAL

2.3. A implAntAÇÃo do sistemA

A implantação do sistema randômico de processos judiciais virtuais não é tarefa fácil, mas 
também não é impossível. A primeira fase na implantação do sistema já está em operação, notoriamente 
com a virtualização dos processos em todos os Tribunais brasileiros. Com efeito, em breve os processos 
nos Tribunais e Fóruns de todo o País estarão totalmente virtualizados, podendo ser o mesmo software 
utilizado para a implantação do sistema randômico de processos judiciais.

A segunda fase para a implantação do sistema consiste na produção legislativa que autoriza 
a distribuição randômica do processo judicial. Com efeito, o direito brasileiro contém normas de 
territorialidade processual, especificamente encontradas no arts. 86 a 124 do Código de Processo Civil.

Para a implantação do sistema, nova lei seria necessária para revogar os referidos artigos, 
abolindo-se a competência territorial, integrando o direito brasileiro num grande território virtual, onde 
os juízes, independente da sua localidade, poderiam apreciar causas de pessoas situadas em diferentes 
localidades em todo o País.

A próxima fase consistiria em saber de onde sairiam os recursos para o custeio do sistema 
randômico de processos judiciais. Teriam que ser definidas as fontes de custeio e a distribuição dos 
recursos como meio de garantir o equilíbrio entre os Tribunais, haja vista a notória diferença territorial, 
de habitantes e o poder aquisitivo dos diferentes Estados da Federação.

Seguindo as etapas para a implantação do sistema processual randômico, é necessária a criação 
de programa seguro para a escolha aleatória dos juízes a quem seriam dirigidos os processos. Para o 
programa funcionar, primeiramente todos os juízes seriam cadastrados com a utilização de assinatura 
eletrônica e senha pessoal. Após o cadastramento dos magistrados, seriam todos inseridos num 
ambiente virtual onde a interposição de novo processo judicial virtual escolheria aleatoriamente o 
juízo competente para o julgamento da causa.

Seguido ao programa acima mencionado, necessário seria a aquisição de novos computadores 
e aparelhos de videoconferência, fundamentais para o trabalho dos juízes e servidores (audiências, 
depoimentos, coleta de provas etc).

A próxima fase seria o treinamento dos juízes e servidores para a utilização do processo judicial 
randômico, que representaria mudança no paradigma na tramitação, coleta de provas e julgamento das 
ações, vez que significaria maior entendimento da cultura abrangente do povo brasileiro, notoriamente 
com a utilização de bancos de dados e da rede mundial de computadores.

As entidades de classe, como  Ordem dos Advogados do Brasil, bem como Defensorias Públicas, 
Ministério Público e tantos outros, também desempenhariam papel fundamental no treinamento dos 
seus profissionais na adequação do novo sistema.  

Atendidas essas etapas iniciais, a argamassa seria assentada para a implantação do “processo 
judicial randômico”, que poderia representar ponto de inflexão na condução do processo judicial brasileiro.

2.4. AÇÕes de competênciA dos processos judiciAis rAndÔmicos

Diversos problemas e dúvidas podem surgir com a implantação do processo judicial randômico. 
Vários serão discutidos no próximo tópico. Porém, relevante refletir acerca das ações que terão 
competência com o processo judicial randômico. Com certeza, não poderão ser a de qualquer natureza.
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É necessário separar primeiramente a competência dos Tribunais  Especializados. De fato, ações 
cuja competência sejam da Justiça Comum permanecerão com a mesma, aplicando-se também a regra 
para as ações de competência da Justiça do Trabalho, Militar, Eleitoral e Federal.

Nesses casos, os respectivos Tribunais deverão implantar o sistema randômico de processos 
judiciais, sendo a distribuição aleatória dentro dos Tribunais especializados no território nacional.

Contudo, dúvida ainda permanece a respeito de determinadas causas cujos autores podem ter 
(ou necessitar ter) foro privilegiado. A Constituição Federal define que determinadas ações serão de 
competência exclusiva de determinados Tribunais. Tal regra aplica-se ao julgamento de Prefeitos, 
Governadores, Presidente, Ministros, Vereadores, Deputados e Senadores. Para essas pessoas, a 
competência advinda da Constituição deverá ser mantida, não se aplicando o processo randômico. 

Tal situação deve ocorrer também nas causas que envolvam o interesse do Município e do 
Estado (situação em que são autores ou réus). Tratando-se de interesses regionais, não sendo incomum 
conflitos entre Estados por investimentos e benefícios tributários, não parece prudente, a princípio, 
confiar aos magistrados de outros Estados da Federação julgamento de causa que envolva diretamente 
o interesse de uma determinada região.

Fora essas situações, todas as outras que envolvam direito de particulares poderiam ser submetida 
ao sistema randômico de processos judiciais, facilitando o acesso à Justiça, efetivando a democracia 
processual.  

2.5. problemAs do processo judiciAl rAndÔmico

Inúmeras são as problemáticas que podem ser levantadas com o “processo judicial randômico”. 
No presente trabalho, tratando-se de estudo inicial sobre o tema, são divididos quatro tópicos acerca 
dos problemas: 1) efetiva diminuição da corrupção e do patrimonialismo no Poder Judiciário; 2) causas 
que podem ser aplicadas ao processo randômico; 3) coleta de provas; 4) extensão territorial e cultural 
diversificada no Brasil.

2.5.1. eFetivA diminuiÇÃo dA corrupÇÃo e do pAtrimoniAlismo no poder 

judiciário

O problema da corrupção no Poder Judiciário já foi debatido no presente estudo. Constatou-se 
que a sociedade brasileira enfrenta séria dúvida quanto a credibilidade desse Poder, assim como nos 
demais Poderes da Federação.

Ressalte-se, todavia, que é de entendimento pessoal desse autor que a luta contra corrupção 
é um verdadeiro ato de defesa da importantíssima classe dos magistrados, que trabalha diária e 
incansavelmente para atender ao ideal de Justiça, sendo poucos aqueles que distorcem o real sentido 
e valor dessa classe.

É justamente nessa perspectiva que o processo judicial randômico auxiliaria no combate à 
corrupção processual, no sentido que o desconhecimento sobre o magistrado que julgaria a causa, ou 
mesmo a distância geográfica entre o juiz e as partes, representaria efetiva igualdade processual entre 
os jurisdicionados, mais importando o conhecimento jurídico e o direito envolvido na causa do que 
qualquer outro fator. 
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Mas até que ponto não se encontrariam meios para subverter essa intenção do processo 
randômico? Não seriam as grandes bancas de advocacia, com atuação em todo território nacional, 
beneficiadas com o novo sistema? Seria o processo randômico, nesse sentido, realmente eficaz?

De fato a questão é problemática. Grandes escritórios de advocacia podem ter filiais em todo o 
território nacional, podendo, assim, “mapear” o quadro do Judiciário local. Contudo, acredita-se que 
a atuação desses escritórios representaria minoria para o problema que hoje se apresenta no Poder 
Judiciário, podendo ser utilizados outros instrumentos no combate dessa prática. Ademais, deve-se partir 
do pressuposto que a corrupção no Poder Judiciário não é regra, mas exceção. É notária a atuação dos 
magistrados éticos, probos – reais defensores da Democracia. Igualmente são exceções os advogados 
que desviam sua conduta para obter resultado favorável no processo. 

Parece ser inegável que os magistrados locais podem sofrer maiores pressões de pessoas 
estabelecidas na sua própria região. A distância ocasionada pelo processo randômico e a falta de 
conhecimento sobre as peculiaridades locais representaria importante contribuição à Democracia, 
superando, assim, o novo sistema,  possível distorção que venha ocorrer.

2.5.2. cAusAs Que podem ser AplicAdAs Ao processo rAndÔmico

O assunto também já foi analisado nesse trabalho. Porém, inúmeros problemas podem surgir 
sobre a competência do processo randômico para determinadas ações. Para implantação do novo 
sistema é necessário produção legislativa que altere a competência territorial encontrada no Código 
de Processo Civil (e em leis especiais), para transformar o Direito brasileiro em um grande território 
virtual (e único).

Todavia, a alteração da competência territorial não é tarefa fácil, uma vez que a modificação 
pode implicar na intervenção do direito de pessoas que são tuteladas pela lei pátria devido à sua 
hiposuficiência ou vulnerabilidade.

Refere-se, a título de exemplo, ao direito do consumidor:
Art. 101: Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem 
prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes 
normas:
I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

Optou o legislador em beneficiar o consumidor com a possibilidade de interpor ação no foro 
onde tem domicílio. Isso ocorre pela constatação que o consumidor, no mercado de consumo, via de 
regra, possui situação de inferioridade econômica e técnica perante o fornecedor, sendo este responsável 
pelo risco do seu negócio.

Contudo, a princípio, não há obstáculo para aplicar o processo randômico às relações de 
consumo. Questionamentos podem ser levantados se o processo randômico prejudicaria o direito do 
consumidor, beneficiando os fornecedores que podem ter atuação em todo território nacional. Ocorre 
que o processo randômico funcionará da mesma maneira da qual funcionaria caso a ação fosse interposta 
no domicilio do consumidor, sendo seu depoimento, prova testemunhal e todas as outras colhidas no 
seu próprio domicilio, mediante videoconferência, não havendo maiores problemas para a alteração 
da regra estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor.
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2.5.3. coletA de provAs 

A utilização da videoconferência pelo Judiciário não é novidade. Para a implantação do 
“processo judicial randômico” seria necessário a aquisição de equipamentos de videoconferência para 
serem instalados nos Tribunais, Fóruns e Juizados brasileiros. Nas suas instalações, seriam montadas 
diversas salas com os equipamentos, utilizando-se acesso a Internet banda larga, sendo as audiências 
acompanhadas presencialmente por um servidor para auxiliar o seu desenvolvimento.

A coleta da prova, assim, seria facilitada, uma vez que todas as audiências seriam gravadas e 
integrariam ao rol de documentos integrantes do processo.

2.5.4. eXtensÃo territoriAl e culturA diversiFicAdA no brAsil 

Talvez seja esse o maior problema para a implantação do “processo judicial randômico”.  
A cultura brasileira é um grande conjunto de culturas que sintetizam as diversas etnias que formam o 
povo brasileiro.  Justamente por essa razão que não há que se falar numa cultura brasileira homogênea 
e sim num conjunto de diferentes vertentes culturais que formam, juntas, a entidade brasileira. 

O extenso território brasileiro representa também enorme diversidade cultural e econômica.  
De norte a sul do País diferentes povos se unem pela língua comum, mas com características próprias. Por 
esse motivo parece difícil a implantação do processo randômico no Direito brasileiro – devido à imensa 
diferença cultural do seu povo. É notório que o exercício do cargo da magistratura exige não somente 
conhecimentos jurídicos, mas também uma formação humana e conhecedora das peculariedades dos 
seus jurisdicionados.

Como um juiz situado na cidade de Florianópolis pode conhecer as necessidades e características 
do povo da cidade de Sobral, no Ceará? Parece não haver dúvida que o magistrado que “vive” 
diariamente a cultura de um determinado povo conhece mais sobre suas características e peculiaridades.

Mas será esse argumento suficiente para derrubar a implantação do processo randômico? Com 
popularização da Internet e a massificação da informação, conhecimento sobre qualquer assunto está 
disponível a um só clique. Vive-se na era da globalização, onde a conduta humana caminha para 
entendimentos universais, não regionais.

Apesar da dificuldade inicial acerca do conhecimento da cultura do povo para o julgamento 
das ações, acredita-se que logo tal situação poderia ser superada dada a facilidade em obter qualquer 
informação relevante (pela rede mundial de computadores), que possa interessar ao deslinde da causa.

conclusÃo

O presente trabalho teve como objetivo expor e ousar propor um debate acerca de um novo 
sistema para o processo judicial brasileiro, através da distribuição randômica dos processos judiciais 
virtuais em todo território nacional.

Apesar das inúmeras dificuldades para a implantação desse novo sistema, acredita-se que o 
“processo judicial randômico” tem virtudes suficientes para superar quaisquer obstáculos para sua 
implantação, sendo verdadeiro ato de defesa da Democracia e da valorização da importantíssima 
classe dos magistrados. 

Reconhecer que é necessário avançar no sistema processual brasileiro já é um grande passo 
para a efetiva democracia processual.

Acima de tudo esse ensaio se destinou a iniciar o debate sobre esse tema, estando destinado a 
amadurecimento e reflexão futura. 
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vigiAr e punir – ideiAs sociAis e jurÍdicAs nA obrA de FoucAult

 roberto victor pereira ribeiro1 

resumo:

Trata-se de estudo aprofundado sobre os aspectos jurídicos e sociais na obra Vigiar e Punir do filósofo 
Michel Foucault. Examina-se, desde o início, as ideias expressadas pelo filósofo sobre os assuntos 
carcerários e sobre o processo penal da Idade Média e Contemporânea. Conclui-se que a obra traz 
verdadeiras lições cristalinas e profícuas para colocar o Estado na trilha certa para ressocializar os 
apenados circunstanciados nos presídios brasileiros. Ademais, fazemos sugestões acerca do novo 
modelo punitivo estatal e a demonstração da real necessidade de colocação da educação em primeiro 
lugar dentro das políticas públicas realizadas pelo Estado. 

pAlAvrAs-chAve: 

Michel Foucault. Vigiar e Punir. Direito. Educação. Políticas Públicas. 

AbstrAct:

This is a depth study of the legal and social aspects in the book Discipline and Punish of the philosopher 
Michel Foucault. It examines, from the beginning, the ideas expressed by the philosopher on prison 
issues and the prosecution of the Middle and Contemporary Ages. We conclude that the work brings 
real crystalline and productive lessons to put the state on track to re-socialize the inmates detailed in 
Brazilian prisons. Moreover, we make suggestions about the new punitive State model and demonstrate 
the real need of placing the education in first place among the public policies performed by the State. 

Keywords: 

Michel Foucault. Discipline and Punish. Law. Education. Public Policies.
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1. considerAÇÕes iniciAis

A obra Vigiar e Punir inicia narrando uma verdadeira cena de crueldade humana, temperada 
com requintes de pantomima penal. Trata-se da execução da pena de Damiens, um parricida condenado. 
Em seguida, saímos da horrenda paisagem da morte de Damiens23 e lemos um regulamento de um 
internato4 de jovens infratores. Temos, nesse momento, diferenças de épocas e da pedagogia da punição.

Foucault faz o seguinte comentário acerca desses dois momentos da história de repreensão 
de humanos delinquentes: “Apresentamos exemplo de suplício e de utilização do tempo. Eles não 
sancionam os mesmos crimes, não punem o mesmo gênero de delinquentes. Mas definem bem, cada um 
deles, um certo estilo penal. Menos de um século medeia entre ambos.”5 e complementa: “desapareceu 
o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto 
vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repreensão penal”.6

O que no passado era necessário, pois o povo precisava se assustar com as formas hediondas de 
punição, no futuro não tão distante foi modificado, porque na verdade o que o povo precisa não é de 
cenas chocantes de violência praticadas pelo Estado, que deveria ser a mãe e o pai de todos os cidadãos, 
mas sim de uma educação mais perene, mais justa, mais fraterna e mais frequente. O Estado precisa, 
ainda hoje, beber na fonte profícua de Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. Educação 
muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Esse será o grande efeito que teremos para prevenir 
delinquências e outros desajustes sociais.

O filósofo francês assevera que “A execução pública é vista como uma fornalha em que se 
acende a violência”.7 Destarte, lembro-me de dois ensinamentos exortados por Lacassagne e Beccaria.

Alexandre Lacassagne, no passado, já asseverava: “A sociedade tem os criminosos que merece”. 
Afinal de contas, nós é que dosamos o poder e o dever-ser de cada um. Se somos rígidos demais, 
teremos celerados cruéis, se formos muito complacentes, teremos criminosos contumazes. Qual a 
receita certa? O equilíbrio! Como se alcança essa condição equânime? Educando!

Beccaria, por sua vez, refletia: “Os países e os séculos em que se puseram em prática os tormentos 
mais atrozes, são igualmente aqueles em que se praticaram os crimes mais horrendos”.8

Caro leitor, é verdade! Não é apenas um mero aforismo ou uma tradição oral que escutamos 
e repassamos aos nossos colaterais e descendentes: violência gera violência. Com a medida em 
que apenamos o outro, esta será a medida que nos admoestará. Se fracassamos na reeducação e 
ressocialização dos delinquentes, estes retornarão ao mundo real, mais cedo ou mais tarde, e cometerão 
novas atrocidades, às vezes pior do que as cometidas no passado. O modelo penitenciário precisa ser 
revisto. Ainda é tempo.

2 “Finalmente foi esquartejado. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam 
afeitos à tração; foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas...”. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 9.

3 “Um dos carrascos chegou mesmo a dizer pouco depois que, assim que eles levantaram o tronco para o lançar na 
fogueira, ele ainda estava vivo”. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 11.

4 Regulamento redigido por Léon Faucher para a “Casa dos jovens detentos em Paris”.

5 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 13.

6 Ibid, 2012, p. 13.

7 Ibid, 2012, p. 14.

8 BECARRIA, Cesare, Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Martin Claret, p. 50.
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Mais uma vez Foucault nos doa uma pérola: “a certeza de ser punido é que deve desviar o homem 
do crime e não mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Por 
essa razão, a justiça não mais assume publicamente a parte da violência que está ligada a seu exercício”.9

O Estado-juiz começa a entender que o seu trabalho é “procurar corrigir, reeducar, ‘curar’”10,  
e não mais promover espetáculos sangrentos no meio da rua, pensando ainda estar nos tempos do 
Coliseu, na Roma Antiga.  

Na grande evolução que o Estado vem passando de milênio para milênio, de século para século, 
aprendeu uma nova lição que ensina: “o sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os elementos 
constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos 
direitos suspensos”.11

Hoje devemos suspender o direito de liberdade ou os direitos políticos, mas nunca, jamais, o 
direito à vida ou o direito à incolumidade física. Entretanto, infelizmente, alguns Estados não cumprem 
os tratados internacionais de direitos humanos e ainda hoje, nos dias hodiernos,  assistimos, em plena 
revolução tecnológica e intelectual do homem, a existência de prisões que são verdadeiras masmorras 
ou calabouços insalubres e degradantes. Como é possível recuperar um criminoso usando meios e 
ferramentas que os séculos anteriores já demonstraram o fracasso?

É fácil a equação matemática que devemos aplicar hoje. Não precisamos atacar o corpo material, 
muito menos o psicológico moral, é fácil, basta demonstrar aos delinquentes o caminho certo. Todos 
merecem chances. Ainda mais em um País onde a desigualdade é extrema e as oportunidades são 
rarefeitas, para não dizer, monopolizadas por uma ou duas frações de indivíduos da sociedade. Como 
tão bem demonstra Foucault: “Quase sem tocar o corpo, a guilhotina suprime a vida, tal como a 
prisão suprime a liberdade, ou a multa tira os bens”12. Evolução. A palavra de ordem é essa: evolução. 
Saímos dos suplícios públicos que escarneciam o corpo dos apenados para um engenho que num 
rápido manuseio retirava a vida do apenado, sem que para isso fosse necessário violá-lo, vilipendiá-lo 
e torturá-lo. Depois disso, a evolução tirou a guilhotina e passou a suprimir a liberdade e o direito de 
propriedade ao invés da vida. Evoluímos. E agora, paramos? Evolução quer dizer movimento linear 
voltado para o crescimento e desenvolvimento. O grande Charles Chaplin nos ensinou a evoluir para 
a direção certa, se é que tem direção certa. Numa ocasião, o velho Chaplin ia caminhado placidamente 
pela rua, quando sem menos esperar topou em uma pedra e se desequilibrou; a meninada que estava 
a brincar na rua olhou para o grande artista e insultou: vai para onde palhaço? E Chaplin respondeu: 
“para frente, sempre para frente”.

Voltando aos ricos ensinamentos da obra que estamos analisando, percebemos um retrato 
histórico doado por Foucault: “Os parricidas – e os regicidas, a eles assemelhados – eram conduzidos 
ao cadafalso, cobertos por um véu negro, onde, até 1832, lhe cortavam a mão”.13

9 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 14.

10 Ibid, 2012, p. 15.

11 Ibid, 2012, p. 16.

12 Ibid, 2012, p. 16.

13 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 14.
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Por que o Estado passou a cobrir o rosto dos criminosos em vez de lhe expor como se fazia 
nos suplícios públicos? Por um simples e importante motivo: evitar a publicidade desses fatos. 
Somos, ao lado de grandes gênios e pensadores, defensores que a mídia deveria evitar exibir de forma 
sensacionalista alguns desatinos sociais. Não é de hoje, a percepção de que quando um novo crime, 
ou modalidade de crime, é exibida na mídia, dias ulteriores, há uma verdadeira epidemia do neocrime 
País afora. Parece que a televisão, a Internet, o jornal, o rádio, ensina a pessoa a fazer algo que ela nem 
imaginava ou, como pensam alguns, acordam o gene sociopata e psicopata que está adormecido em 
determinados indivíduos. Nos idos da década de 1980 e 1990, a Inglaterra passou por um momento 
difícil na área esportiva, mais precisamente no futebol. As torcidas dos inúmeros clubes de futebol da 
Inglaterra passaram a se uniformizar e se organizar para torcer pelo seu time nos estádios. Até aí, nada 
de mais, pelo contrário, atitude interessante de coesão e união em prol da sua agremiação esportiva. 
O problema veio depois. A rivalidade esportiva ultrapassou o bom senso do esporte e passou a lesar a 
integridade física das pessoas, ceifando em alguns casos até a própria vida. Nesse momento, a Inglaterra 
passou a conhecer grupos de torcedores intitulados de Hooligans, que em tradução livre quer dizer: 
vândalos. Esses torcedores praticavam violência contra outros torcedores, terceiros que nada tinham 
a ver com o revanchismo desportivo, propriedades, animais, espaços públicos e tudo mais que se 
encontrava na direção deles. Era verdadeira horda de marginais a saquear, espancar, espoliar, depredar 
e destruir. Como a Inglaterra conseguiu educá-los? Simples. Parou de exibir em telejornais, jornais 
escritos e rádios, notícias que informassem a ação desses arruaceiros. Os psicanalistas e antropólogos 
são unânimes em concordar que todo ser humano é exibicionista, uns são menos, outros são muitos, 
mas todos são. Muitos desses hooligans objetivavam a mídia, a publicidade, a propaganda, a falácia 
de chegar para os amigos e dizer “não sou um mero anônimo, sou um hooligan e ontem a ação do 
meu grupo foi televisionada, foi fotografa e etc.”. Cessou a mídia, cessaram os ataques. Ainda hoje, 
quando em jogos de futebol que possuem grande disputa entre os dois times, um ou outro torcedor 
invade o campo para praticar ato desarrazoado, a primeira providência que a televisão faz é tirar o foco 
da imagem da cena, ou seja, coloca a câmera focalizando uma cena bonita que ocorre no estádio, uma 
criança tomando sorvete, um casal se abraçando etc. Não há mais propagação, só tem conhecimento 
do intruso aquele que foi ao estádio e este não tem conhecimento apenas do fato infracional, mas 
também da severa punição que o infrator, ali mesmo no juizado especial que tem no estádio, irá sofrer. 
A Inglaterra somou atitude inteligente com uma repreensão severa, aguda e eficaz. Resultado: os 
hooligans fazem parte do folclore local. Exemplo para a mídia do mundo, mormente, a nossa brasileira. 
Não esqueçamos: um criminoso além de ter o direito constitucional de proteção à sua imagem, não 
merece ser visto como um héroi. Quantos brasileiros e brasileiras fazem atitudes altruístas todos os 
dias e a mídia não vai em busca dessas pessoas?

Retornando a Foucault, encontramos algumas passagens que demonstram cabalmente o fracasso 
e a falência da pena de morte. Não é com a morte do criminoso que vamos educar a sociedade, afinal 
não podemos olvidar de vista que o criminoso deve ter receio de praticar crimes por conta da sanção 
que irá sofrer e não porque será, desde o início, apenado pela sociedade para ir à forca ou merecer a 
pena capital.
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Certa ocasião, uma criminosa foi levada ao banco dos réus e após a leitura do libelo acusatório 
e das razões de defesa, teve por fim sua condenação confirmada nos termos da delatória. Em seguida 
a ré “conservava o sangue frio até o momento da leitura do julgamento, mas cuja cabeça começou a 
ficar perturbada, e completamente louca, ao ser enforcada”.14

Nem mesmo o pior criminoso, o mais selvagem, o mais celerado, mais perverso, consegue 
se manter inerte diante da possibilidade real de ter sua vida ceifada. Quantas crianças cresceram 
alimentando dentro de si vingança contra a morte sofrida por seus pais criminosos? Quando o Estado 
aceita a pena de morte em sua circunscrição, está assinando o atestado de início das vendetas, ou seja, 
as vinganças das vinganças. Até onde isso foi parar? Já não nos basta essa vendeta nos morros cariocas, 
nas periferias de São Paulo, Brasília, Fortaleza, ou qualquer outra grande cidade brasileira? O tráfico 
de drogas constituiu sua lei e o artigo primeiro defende a vendeta. Quantos menores assistiram seus 
pais morrendo nas mãos de traficantes? Quantos desses não se vingaram contra os traficantes ou seus 
familiares? Se o Estado inicia esse regime, como pode o Estado querer o contrário? O Estado é o pai 
e a mãe da sociedade, portanto deve querer obstinadamente educar e educar tem como primeiro passo 
o exemplo.

“A morte penal permanece, hoje ainda, uma cena que, com inteira justiça, é preciso proibir”.15

Os países e nações que adotam esse sistema de pena de morte, mesmo esses entes públicos 
sabem que não se pode mais, em dias hodiernos, propagar a morte como meio de pacificação social. 
É preciso proibir a pena de morte, caso ainda não se consiga, pelo menos, proíba a sua propagação 
ou exposição gratuita.

A pena moderna que o criminoso deve sentir é aquela “que fere mais a alma do que o corpo”.16

Entra no palco do espetáculo penal a punição moral, aquela que atua na consciência do indivíduo, 
que sofre não apenas o repúdio e o vitupério social, mas também o seu próprio asco, a sua própria 
pena mental. Sem dúvida, a pena que lesa a “alma” – em sentido figurado – é bem mais eficaz para a 
reeducação ou a reflexão da infração cometida do que uma punição corporal, que muitas vezes, senão 
todas, cria mais raiva e ódio no infrator.

Foucault acha essa substituição uma efeméride exemplar para o desenvolvimento carcerário 
e proclama: “O corpo e o sangue, velhos partidários do fausto punitivo, são substituídos. Momento 
importante.”.17

Momento para esquecer os suplícios judiciais históricos. Esquecer não significa deixar de falar, 
pois é guardando na lembrança os erros do passado que, assim, poderemos nos corrigir no presente e 
zelar pelo futuro. Dito isso, farei uma breve explanação sobre suplício. Usarei o magistério filosofal 
de Foucault:

“Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer três critérios principais: em primeiro 
lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não medir exatamente, 
ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte é um suplício na medida em que 
ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas ocasião e o termo final de uma 
graduação calculada de sofrimentos: desde a decapitação – que reduz todos os sofrimentos 

14 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 47.

15 Ibid. 2012, p. 20.

16 MABLY. G. “De La Législation”. Ouevres Completes. 1789, p. 326.

17 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21.
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a um só gesto e num só instante: o grau zero do suplício – até o esquartejamento que 
os leva quase ao infinito, por meio do enforcamento, da fogueira e da roda, na qual se 
agoniza muito tempo: a morte-suplício é a arte de reter a vida no sofrimento. O suplício 
faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos 
sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas 
vítimas. [...] Há um código jurídico da dor. [ ] A justiça persegue o corpo além de qualquer 
sofrimento possível”.18

Como pode uma nação criar um código jurídico da dor? É possível ainda pensar desta maneira 
nos dias iluminados de nossa Era? Como pode Thêmis perseguir o corpo do apenado ao invés de 
cegamente lhe doar uma decisão impregnada de equidade no seu sentido mais aristotélico possível? 
Não há mais o menor espaço para sequer pensarmos em suplícios nos dias atuais, mesmo sabedores 
que somos, de que em países orientais a prática ainda é contumaz.

“Um suplício bem-sucedido justifica a justiça, na medida em que publica a verdade do crime 
no próprio corpo do supliciado”.19

Caros leitores, sintam o peso dessa sentença e reflitam.

Foucault utopicamente demonstrava que se fosse para ter um julgamento de suplício, este 
deveria ser antevisto pelo “conhecimento da infração, conhecimento do responsável, conhecimento 
da lei. [ ] três condições que [permitem] estabelecer um julgamento como verdade bem fundada”.20

Foucault pregava isso porque sabia que não havia forma de lapidar o cuidado e zelo por essas 
três investigações básicas, logo não deveria nunca haver suplícios. Quantos de nós já não ouviu falar 
de cidadãos que foram presos injustamente e que até hoje cumprem pena ilegal nas celas nubladas de 
nosso sistema carcerário? Quantos relatos não temos conhecimento de que pessoas menos abastadas 
foram presas em lugar dos verdadeiros criminosos?  Se, por acaso, no Brasil fosse permitida a pena 
de morte, quantos inocentes não seriam estupidamente mortos?

Nossa oração deve mirar no ensinamento profícuo de Roberto Lyra, o maior Promotor de Justiça 
de todos os tempos: “Melhor inocentar um culpado, do que culpar um inocente”.

Para Rui Barbosa, a grande “Águia de Haia”: “Não há sofrimento mais confrangente do que 
a injustiça”.

Falamos isso, porque no passado - o passado horrendo dos suplícios – a maioria dos processos, 
senão todos, tramitavam em segredo e na presidência de um homem conveniente e parcial.

“Na França, como na maior parte dos países europeus – com a notável exceção da 
Inglaterra –, todo o processo criminal, até à sentença, permanecia secreto: ou seja, opaco 
não só para o público, mas para o próprio acusado. O processo se desenrolava sem ele, 
ou pelo menos sem que ele pudesse conhecer a acusação, as imputações, os depoimentos, 
as provas. Na ordem da justiça criminal, o saber era privilégio absoluto da acusação.  
“o mais diligente e o mais secretamente que se puder fazer”, dizia a respeito da instrução, 
o edito de 1498”.21

Isso nos remete a três fatos infelizes. Um, ainda bem, reside apenas na redação romanceada de 

18 Ibid, 2012, p. 35-36.

19 Ibid, 2012, p. 45.

20 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 23.

21 Ibid, 2012, p. 37.
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Franz Kafka, enquanto os outros dois, hediondamente, fazem parte da História do mundo. Falo dos 
processos de Josep K., na obra O Processo do tcheco Franz Kafka e dos julgamentos nefastos de Jesus 
Cristo22 e Sócrates23, os quais tive o precioso trabalho de analisar sob as lentes cristalinas do Direito.

Hoje, os processos secretos ou imiscuídos do direito pleno de defesa são chamados de processos 
kafkianos. Enquanto os processos de Jesus Cristo e Sócrates deixaram estampados nas egrégias páginas 
da História, como não devemos proceder diante de processos criminais. São três julgamentos que 
merecem nossa atenção e de todo cientista jurídico, quiçá de toda a sociedade avançada e desenvolvida 
do século XXI.

Além de serem secretos, alguns julgamentos não permitiam ao réu, nem mesmo no ato de 
execução da pena, falar com o magistrado ou com a acusação. “Os mais pobres – observa um magistrado 
– não têm possibilidade de serem ouvidos na justiça”.24 É nesses momentos que a máxima de Ovídio 
se faz real: cura pauperibus clausa est (o tribunal está fechado para os pobres).

Por isso, em 1777, em Vues sur la Justice Criminelle, o jurista Le Trosne clama que a justiça 
pública diminua suas prerrogativas contrárias à defesa e que considerem inocentes os acusados até a 
eventual condenação. Gestando, assim, o embrião do princípio da presunção de inocência que preconiza 
que todos são inocentes enquanto não se prove o contrário. Outra mudança proposta por Le Trosne 
foi que o juiz se tornasse um árbitro justo para a sociedade e que as leis fossem fixas, constantes, 
determinadas, de modo que os tutelados saibam qual o magistério das leis. Este último pedido de Le 
Trosne era baseado na assertiva de que em cada processo, o magistrado aplicava a lei mais conveniente 
para ele ou para os poderosos da época, deixando, desta maneira, toda a população extremada. Aqui, 
gestava-se também a gênese do princípio da segurança jurídica.

Nos suplícios, o que mais inquietava Jaucourt25, o pai da enciclopédia, eram as maquinações 
do homem em apenar os seus semelhantes: “é um fenômeno inexplicável a extensão da imaginação 
dos homens para a barbárie e a crueldade.”

Nesses termos, lembro-me do grande homem e advogado Mahatma Gandhi, que espantado, 
assustado, costumava dizer: “Foi sempre para mim um mistério o fato de alguns homens se sentirem 
satisfeitos com a humilhação de seu semelhante”.

O passado enterrou, juntamente com o tempo – aquele que inexoravelmente não para – algumas 
espécies de suplícios. Mas, ainda hoje, países cometem atrocidades contra os direitos humanos à vida 
e à dignidade.Esses países que ainda hoje imprimem suplícios judiciais aos seus custodiados deviam 
ler a Cahiers de Doléances da Chancelaria Real da França, publicada em 1789: “Que as penas sejam 
moderadas e proporcionais aos delitos [ ] que sejam abolidos os suplícios que revoltem a humanidade”.

O suplício não lesa apenas o condenado, mas a sociedade como um todo, como um grande bloco 
monolítico que precisa de regras e ensinamentos abalizados por uma bússola humana e humanística.  

22 RIBEIRO, Roberto Victor Pereira. O Julgamento de Jesus Cristo sob a luz do Direito. São Paulo: Pillares, 2010.

23 ________________________. O Julgamento de Sócrates sob a luz do Direito. São Paulo: Pillares, 2012.

24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 60.

25 Louis Jaucourt foi um erudito francês e um dos mais prolíficos contribuidores para a Encyclopédie. Ele escreveu 
por volta de 18.000 artigos sobre assuntos envolvendo fisiologia, química, botânica, patologia e história política, ou 
cerca de 25% de toda a enciclopédia, tudo feito voluntariamente.



DIÁLOGO JURÍDICO

164 ROBERTO vICTOR PEREIRA RIBEIRO

A justiça aplicada pelo Estado, caros leitores, deve ter a certeza da nova aurora e a convicção da natureza, 
a rigidez de um monarca e a humanidade de um asceta, a fortaleza do tronco jucá e a flexibilidade do 
bambu, a velocidade do vento e a perseverança das abelhas operárias.

Na seara das mudanças nas execuções penais que vinha ocorrendo com a evolução intelectual 
da sociedade e, principalmente, dos monarcas, magistrados, eclesiásticos e outros poderosos, um 
filósofo erudito propunha uma nova fórmula: “O Estado tem que ter o formidável direito de punir, 
pois o infrator se torna o inimigo comum”. Portanto, o infrator que vive em sociedade é, antes de tudo, 
um traidor das regras e tratos sociais, desferindo golpe desleal nas entranhas do habitat onde vive e 
existe socialmente.

“Todo malfeitor, atacando o direito social, torna-se, por seus crimes, rebelde e traidor da pátria; 
a conservação do Estado é então incompatível com a sua”.26

Baseado nesse pensamento, Rousseau exortava que o criminoso deve ser afastado do convívio 
em sociedade. Entretanto, esse afastamento não significa aplicar suplícios corporais ou cruéis.

No reflexo criado por grandes pensadores surge outro que vem agregar além do seu clássico 
saber intelectual e humanístico, o saber jurídico voltado para a amortização dos desatinos sociais. 
Estou falando do inolvidável Cesare Beccaria.

Beccaria era sucinto e ao mesmo tempo contundente: “Podem os gritos de um infeliz entre 
tormentos retirar do seio do passado que não volta mais uma ação já cometida?”27. Em outras palavras 
ele indaga: é possível castigar uma pessoa cruelmente partindo da premissa de que sua atitude irá ser 
apagada ou restaurada? A vida que o infeliz condenado ceifou irá retornar com o sofrimento dantesco 
aplicado nele? A resposta é e sempre será: não! O apenado deve reconhecer seu erro, arrepender-se, 
reeducar-se, ressocializar-se e depois retornar novamente ao seio dos comuns. Essa deve ser a pedagogia 
da punição. Educação!

Barnave discursava em plena Constituinte francesa: “Calcular uma pena em função não do 
crime, mas de sua possível repetição. Visão não à ofensa passada, mas à desordem futura. Fazer de 
tal modo que o malfeitor não possa ter vontade de recomeçar, nem possibilidade de ter imitadores”.

Parafraseando Pitágoras: educando não será necessário punir.

Como educar um detento? Um condenado? Um celerado contumaz?

Existem diversas formas. Muitas não tentadas, outras bem-sucedidas, poucas não restauráveis.

Uma delas é transferir ao condenado a possibilidade de reparação do delito cometido. Como?
“A França tem muitas estradas intransitáveis que prejudicam o comércio; os ladrões 
que também criam obstáculo à livre circulação das mercadorias terão que reconstruir as 
estradas. Seria mais eloquente do que a morte ‘o exemplo de um homem que conservamos 
sempre sob os olhos, cuja liberdade foi retirada e é obrigado a reparar a perda que causou 
à sociedade”.28

26 ROUSSEAU. J. J. O Contrato Social. São Paulo: Martin Claret, 2010.

27 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 105.

28 DANJOU. Des Prisons. 1821, p. 210.
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Nada mais justo. Se o bandido destruiu as estradas para obstruir e dificultar a passagem de 
carruagens com carregamentos de produtos comerciais, ele é que deve, ao ser preso, ter no bojo da 
condenação a ordem mandamental de que ele seja levado sob escolta juntamente com outros infratores 
do mesmo delito para reformar e consertar as estradas que eles inutilizaram para fins criminosos. 
Perfeito. Usar mão de obra dos detentos seria uma equação matemática valorosa para o Estado, senão 
vejamos: o preso que trabalha tem sua pena remida, isto é, a cada dia trabalhado um quantum de sua 
pena é diminuída; segundo, o Estado não precisa fazer concessões ou licitações morosas para contratar 
empresas privadas para trabalhar para ele; terceiro, diminuiria consideravelmente o custo do Estado na 
contratação de terceiros; quarto, não existe medida mais restaurativa para a vida de uma pessoa do que o 
trabalho. O trabalho dignifica o homem, mostra para ele uma nova realidade, uma nova chance, uma luz 
no fim do túnel; quinto, profissionalizaria nossos detentos, situação em que beneficiaria muitos que não 
têm ofício profissional para sobreviver no retorno da vida em sociedade; e, por último, mas não menos 
importante, seria a pedagogia da pena posta em realidade. Isto seria educar, ressocializar, corrigir, além 
de colaborar com o próprio juízo axiomático do detento que olhará para si mesmo não mais como um 
animal enjaulado, mas como alguém que errou e está sendo educado para não cometer novos erros.

“No antigo sistema, o corpo dos condenados se tornava coisa do rei, sobre a qual o 
soberano imprimia sua marca e deixava cair os efeitos de seu poder. Agora, ele será 
antes um bem social, objeto de uma apropriação coletiva e útil. Daí o fato de que os 
reformadores tenham quase sempre proposto as obras públicas como uma das melhores 
penas possíveis. Que os condenados a alguma pena abaixo da morte sejam condenados 
às obras públicas do país, por um tempo proporcional a seu crime”.29

Vou além disso. Penso que, em alguns casos, poderíamos fazer com que o infrator devolva 
à sociedade o mal que lhe fez. Exemplo: o homicida deveria ser apenado também, além do regime 
prisional, a de dois em dois meses doar sangue para salvar vidas. Se o condenado puder e isso não 
ofender sua integridade corporal ou sua saúde, que ele saiba o valor pedagógico dessa medida: tirei 
uma vida humana, mas agora estou devolvendo com minha ajuda a vida a muitas outras. Com isso, 
quem sabe não humanizamos um pouco os nossos detentos? Será que a reflexão não será interessante 
para ele? Ele poderia pensar assim: doei sangue, salvei duas vidas, como é importante uma vida. E em 
seu retorno à sociedade ele poderia além de continuar ajudando a salvar mais vidas com sua doação 
nunca mais tentar contra a vida de um humano. Interessante não? É possível, basta querermos!

Tenho outros exemplos: o que cometeu peculato cumprirá sua pena aprendendo o ofício laborioso 
para construir móveis e utensílios para o poder público. Assim, o poder público gastaria menos com 
compras de fornecedores privados e ainda estaria conscientizando um infrator. A pessoa infanticida e 
a que cometeu o aborto ou ajudou na empreitada criminosa, poderia, sob escolta, durante um dia na 
semana, cuidar de filhos de detentas, assim ela passaria a dar valor e refletiria sobre sua ação delituosa 
anterior. Com certeza, esses infratores passariam a dar mais valor à gestação. O infrator falsificador 
trabalharia colaborando com a polícia na investigação de outros infratores do gênero, tal como assistimos 
no final do famigerado filme Prenda-me se puder com o astro Hollywoodiano Leonardo Dicaprio. 
É simples: a regra é demonstrar para o infrator o erro e fazer com que ele conviva com o erro, mas 
agora olhando na direção correta. Restaurando-se.

29 Ibid, 2012, p. 118
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Como tão bem adverte Foucault: “O suporte do exemplo, agora, é a lição”.30

O condenado além de se sentir útil, fato raro nos dias atuais, ainda dará orgulho aos seus 
familiares que o aguardam do lado de fora das muralhas. Isso seria perfeito. Podemos deixar de sonhar 
e transformar em realidade? Podíamos, basta querer!

Como tão bem lecionava Danjou: “O salário [trabalho] faz com que se adquira ‘amor e hábito’ 
ao trabalho; dá a esses malfeitores que ignoram a diferença entre o meu e o teu o sentido da propriedade 
– “daquela que ganhou com o suor do rosto”.31

O preso não é um peso. O preso deveria ser encarado como uma pessoa que errou e que pode se 
corrigir e ser exemplo. Não vamos mais confundir preso com peso, existe um “r” importante na primeira 
palavra que por linha do destino é a consoante inicial das palavras: REEDUCAÇÃO e RESTAURAÇÃO.

Voltemos ao manancial vivo de lições de Foucault: “A ideia de uma reclusão penal é 
explicitamente criticada por muitos reformadores. Porque é incapaz de responder à especificidade dos 
crimes. Porque é desprovida de efeito sobre o público. Porque é inútil à sociedade, até nociva: é cara, 
mantém os condenados na ociosidade, multiplica-lhes o vício”.32

“Cabeça vazia, oficina do diabo”, já diz o provérbio popular. Ao invés de ócio, os detentos 
devem respirar o hálito do trabalho, da produção, da serventia. Devem se refrescar com o vento que 
sopra em sua face dizendo-os: vós sois úteis. O próprio detento com o trabalho que oferta ao poder 
público pagaria a sua manutenção, que é cara, no presídio. O homem só dá valor àquilo que conquista. 
Pedagogia da pena. Atentem!

Depois disso, o nosso sistema penitenciário é a melhor pós-graduação que existe no País.  
Os presos entram por delitos como o furto, por exemplo, e saem pós-doutores em quadrilha, tráfico 
de drogas, homicídios em massa. Algo está errado.

A prisão por prisão “é um lugar de trevas onde o olho do cidadão não pode contar as vítimas. 
Aliás, a escuridão das prisões se torna assunto de desconfiança para os cidadãos: supõem facilmente 
que lá se cometem grandes injustiças”.33  

A prisão do jeito que é hoje, é inócua porque “se eu traí meu País, sou preso; se matei meu pai, 
sou preso; todos os delitos imagináveis são punidos de maneira mais uniforme. Tenho a impressão 
de ver um médico que, para todas as doenças, tem o mesmo remédio”34. E um remédio que não cura!

Já diziam os romanos: Ad Continendos homines, non ad puniendos, isto é, a prisão assegura 
que temos alguém, não o pune.

Como dizia Desjardin em  Les Cahiers de Doléance et la Justice Criminelle: “As prisões, na 
intenção da lei, sendo destinadas não a punir mas a garantir a presença das pessoas...”. “Privar um 
cidadão do mais precioso dos bens, mergulhá-lo ignominiosamente no mundo do crime, arrancá-lo a 
tudo o que lhe é caro, precipitá-lo talvez na ruína e retirar-lhe, não só a ele mas à sua infeliz família, 

30 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 218.

31 DANJOU. Des Prisons. 1821, p. 210.

32 Ibid. 2012, p. 110.

33 Ibid. 2012, p. 110.

34 CHABROUD, Ch. Archives Parlementaires. TXXXVI, p. 618.
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todos os meios de subsistência”35. Isso sem lhe dar nada em troca. Tem que reeducar, ressocializar, 
fazê-lo entender o dano e repará-lo.

Também não pode ser apenas reparação do dano, tem que mostrar aos apenados a obrigação 
do trabalho que retribui e permite ao “detento melhorar o seu destino durante e depois da detenção”36.

O prazo da pena é indiferente à correção dos hábitos; deixando os condenados à deriva da 
ocupação de se evadir e se revoltar.37

Na antiga cidade norte-americana de Filadélfia, em 1796, Liancourt Rochefoucauld sugeria 
que os condenados fossem empregados “em trabalhos produtivos para fazê-los suportar os gastos 
da prisão, para não deixá-los na inação e para lhes preparar alguns recursos para o momento em que 
deverá cessar seu cativeiro”.

Não somos contrários à pena de prisão, pelo oposto, concordamos que a prisão é a “pena das 
sociedades civilizadas”.38

Como preconizava Foucault: “Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que 
é perigosa, quando não inútil. E, entretanto, não ‘vemos’ o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável 
solução, de que não se pode abrir mão”.39 Em outras palavras, é o mal necessário. Melhor a punição 
da liberdade, do que a punição corporal ou capital. É um avanço, mas ainda assim, possui máculas 
corrigíveis.

Um exemplo de mácula corrigível se dá na catalogação dos presos em virtude de seus delitos.  
É inconcebível se colocar na mesma cela ou pavilhão, um traficante e homicida com um simples furtador 
contumaz. “não se pode permitir que o indivíduo condenado a penas leves se encontre preso no mesmo 
local que o criminoso condenado a penas mais graves”.40 O condenado deve se emendar, corrigir-se, 
jamais aprender novas práticas criminosas ou execuções de crimes bem mais nocivos à sociedade.

Aliás, essa separação é constitucional, senão vejamos o que reza a Carta Magna de nosso País: 
“Art. 5º [ ] XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado.” (destaque nosso)

Em 1839, os diretores de penitenciárias, baseados na ausculta de seus reclusos, elaboraram as 
sete máximas universais da boa “condição penitenciária”.

I. A pena privativa de liberdade tem como objetivo principal a recuperação e a reclassificação 
social do condenado; (Princípio da correção)

II. Os detentos devem ser isolados ou pelo menos repartidos de acordo com a gravidade penal 
de seu ato, mas principalmente segundo sua idade, suas disposições, as técnicas de correção que se 
pretende utilizar com eles, as fases de sua transformação; (Princípio da classificação)

III. É adequado aplicar um regime progressivo com vistas a adaptar o tratamento do prisioneiro 

35 LANGRES, Trois Ordres. p. 483 apud  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 115.

36 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 118.

37 Ibid, 2012, p. 118.

38 ROSSI. Traité de Droit Pénal. Vol. III, 1829, p. 169.

39 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 40 ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 218.

40 Motifs du Code d’instruction Criminelle, p. 244.
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à sua atitude e ao seu grau de regeneração. Este regime vai da colocação em cela à semiliberdade.  
O benefício da liberdade condicional é estendido a todas as penas temporárias; (Princípio da modulação 
das penas)

IV. O trabalho penal não deve ser considerado uma agravação da pena. Deve permitir aprender 
ou praticar um ofício, e dar recursos ao detento e à sua família; (Princípio do trabalho como obrigação 
e como direito)

V. O tratamento ao prisioneiro, fora de qualquer promiscuidade, deve tender principalmente à 
sua instrução geral e profissional e à sua melhora; (Princípio da educação penitenciária)

VI. O médico da prisão deve conhecer melhor o temperamento dos presos. Exercer ação mais 
eficaz sobre os sentimentos dos presos, aliviando-lhes dos males físicos e aproveitando para fazê-los 
ouvir palavras severas ou encorajamentos úteis. Em todo estabelecimento penitenciário deve funcionar 
um serviço social e médico-psicológico; (Princípio do controle técnico da detenção)

VII. O encarceramento deve ser acompanhado de medidas de controle e de assistência até a 
readaptação definitiva do antigo detento. É dada assistência aos prisioneiros durante e depois da pena 
com a finalidade de facilitar a sua reinserção social. (Princípio das instituições anexas).

Se nosso sistema prisional cumprisse 50% (cinquenta por cento) dessas sete máximas universais, 
com certeza vislumbraríamos uma mudança radical em nossos cárceres e no retorno social dos antigos 
infratores. Seriam egressos de uma penitenciária que os educou, ressocializou-os, fez-os enxergar os 
caminhos éticos e morais e devolveu-os o sentimento de valorização da vida, da propriedade, da família, 
da sociedade, do amor ao Estado, e tantos outros ensinamentos melhores para a sua vida em diante.

Insisto novamente no hasteamento dessa bandeira: EDUCAÇÃO.

A educação é de forma insofismável a melhor prática para diminuirmos os delitos e os crimes 
cometidos em nossa comunidade. Esta educação deve começar no início da vida humana, ainda na fase 
infante, é “tomar crianças, fazê-las adotar pela pátria, prepará-las em escolas, ensinar sucessivamente 
a postura”.41 Recordo-me de pensamento do incrível jurista Pontes de Miranda sobre o assunto: 
“Preparemos todas as crianças em idade escolar, alinhemo-las todas, no mesmo ponto de partida! Só 
assim daremos a todas as mesmas possibilidades; só assim faremos obra de justiça social, de cooperação 
leal e de fraternidade”. Esse é o caminho. Educação de qualidade é demonstrar na prática a existência 
da luz solar sobre a sociedade. Basta-nos abrir a janela pela manhã na aurora que veremos o Sol brilhar 
para todos. Investir em educação é o mesmo que dizer que todos terão as mesmas oportunidades da 
mesma forma que o Sol brilha para o rico e para o pobre.

Se cada um de nós leitores colocarmos em prática essas ideias, estaremos, assim como o 
beija-flor, pingando a nossa gotinha no grande incêndio em que vive a sociedade. Com certeza, se as 
autoridades repensarem o modelo prisional não vamos nunca mais precisar assinar e ler atestados de 
fracasso.

A obra Vigiar e Punir de Michel Foucault traz essas e muitas outras noções e lições. Trata-se, 
portanto, de um estudo profícuo do seu início ao fim.

41 Ibid, 2012, p. 152.
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